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€৫ নং অপার চিৎপুব বৌড়। 

আশ্মিন ১৩০০ সাল। 

মুলা তিন,আনা। ডাঁক মাল ছুই পষস! 





ভূমিকা । 
প্রায় ছুই বতনর পুর্বে “হিনুধষ্দের আন্দোলন ও 

ম*স্কার শীর্ষক একটা প্রবঞ্ধ নব্য ভারত পত্রিকায় গ্রকা- 

শিন হইয়াছিল। শানে স্তানে পরিবর্তন * করিয়া, সেই 

পুবন্ধটাকে এখন পুস্তকাকারে পরিণত করা হই । স্ুবিষ্ঞ 

-৯পু মহোদযগণেব সঙক্ষে প্রার্থনা এই যে, ইহাব শেষতা।গ 

যে ্রপ্তাবটী অবতাবণ! কৰা হইঙ্কাছে তাহা যেন তাহার! 

মনোনোগের সহিত আলোচনা করেন। 

খাবোয়াব, কর্ণাট। ও দী, না, গ| 

আশ্বিন, ১৩০ | 
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হিন্দুধর্মের নবী 
পিল প৯ত শাহী 

হি ক 

রানের 

স্মার্সান্দের ধন্্ুগভ 'প্রাণ। ঠাহাদের ধন্মে আঁ 

লাগিলে তাঙাব। অস্টিব হইয়। উঠেন ।« প্রাচীন কালে যখন 

চার্বাক-প্রমখ নাস্তিকদের প্রা্ুর্ভাঞ্চ হইয়া উঠে, খধিগণ 

দর্শনশান্েব অবভাবণ! কবিষা তাঁহদব কুতর্কজালি ছিন্ন 

ফবিয়াছিলেন। গরে যখন বৌদ্ধর্খু ভাঁবভবর্ষে প্রভাব 

'বস্তাব কবিল, আর্ধাগণ ভাহাদেব প্রিয় ধন্ছের অভ্যুদযের 

নিমিত্ত ব্ধপবিকর হছইলেন। হতৌন্বধর্্ প্রায় গহত্র বৎসর 

ভারতবর্ষে মাধিপতা করিয়াছিল শুভবাং ইহাকে হী 

বল কবিব'ব জন্য বিশেষকপ মায়োজনেব আবশ্তক হইয়া 

ছিল। প্রথমে মহাপপ্ডিত ,*কুমাবিল' ভট্ট বৌদ্ধমতেৰ 

প্রতিবাদ কবিক্ঝ! গ্রশ্থাদি প্রকাশ কবেন। তাহাব পর 

অসামান্য প্রহ্িতাশালী শক্ষরাচ ধার্য তর্কবণল বৌদ্ধঙ্ধত খণ্ড 

বিখগ্ড কাঁবয়া টৈবধর্ম বিস্তার কৰেেন। কিন্তু ঝৌন্ধদিগের 

মৃশ,মন্ত্-অহিংদা! পরম ধর্মম_-আর্য্যদিগের মঞ্যে এরূপ 

আবদ্ধ তইয়াছিল ধে, এই মন্ত্রপোধক আব একটী মণ্ডেব 

আবস্তক হইল। অবশেষে বামানুজ্জ আচার্য্য আবিহ্ত 
হইয়া নৈষব ধর্ম প্রচাঘ*$বিলেন। অ'নক বিখ্যাত পণ্ডিত 

এই আটাধ্যদ্ব'যব মতের পোষকতা করিয়া কতকগুলি 



পুরাণ প্রকাশ কবিলেন। এই সকল গ্রন্থ বহুল পে 'গ্রচাৰ 

হইয়া হিন্দধন্মের জর়পতাঁকা উডাইযা ছিল। এতদ্বাবা ইহ! 

সপ্রমাণ হইতেছে যে, আধ্যগণ খ্বকীয ধর্মের প্রতি বিশেষ- 

বূপ অন্তবাগ প্রকাঁশ কবিলেও) অপব ধর্মে যাহ! তাল, 

তহী গ্রহণ করিতে তাহার! প্রস্তত। পৃথিবীব সকল 

ধরেছি সাম্প্রদায়িক তাব দেখা যায়। স্বতবাং হিন্দুধশ্যে 

এপ ভাব থাক আশ্চখ্)জণক নহে। তগাঁপি আর্ধাদিগের 

মধো উদারতা আছে। সম্যে সমযে মহাপুকষগণ আবি 

ভূতি হইয। বিরুদ্ধ মত গকল পামগ্ুম্য কবিবাধ প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। পরম বৈষ্ণব চৈতন্যদেব মাদ্যাশন্কি ও 

বিঝুব একত্ব দেখাইবাঁর জন্য ব্রজলীলা অভিন্য কবিতে 

ঞ(এতে মিজে আদ্যাশক্তিব বেশ ধবিধা সিংহাদনে খিবাজ 

করিতেন। মহাশাক্ত বাম প্রনাদ সেন ছাগবলি বিরুদ্ধে 

নিজের 'অভিগ্রায় প্রকাশ কর্রয়া! প্ররৃত পক্ষে বৈষ্ণব ধশ্ম 

প্রচার কবিঘ্বাছেন। পুবে শাক্ত ও ট্বষ্ণবে মধ্যে মধ্যে 

বিরোধ উপস্থিত হইত । কিন্তু এখন আব সে ভাব দেখা 

যাব না। বলিতে কি, কে শানু, কে বৈষুব, তাহা এখন 

স্থির কব কঠিন। এক জন ম্মাধ্যকে প্রত্যহ বিষু ও 

শিবপূজা কবিতে হয়। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, 

“ৰর্থমান সমযে মাধ্যগণ পঞ্চ-উনাদক $1০৫*ন ল চু 

% বৌন্ধদিগের আন্দোধনেব পৰ [য় গ্রচারকদেব স্থারা 

হিন্দুধর্ম আঘাত পাইল। কেবি, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড 



গুভ়ৃতি প্রচারকগণ বক্ততায় ও সামরিক পত্রিকায় হিন্দুর্দেব 

ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের নিন্দা কক্সিতে লাগিলেন । দে সমস্য 

ভাবত আকাশে একটা মাত্র উজ্জল লক্ষত্র দীপ্তি পান্ডে 

ছিলেন_ইনি মহাত্মা বামষোভন বাব। শ্রীবামপুৰ ভইন্দে 

প্রকাশিত সমাচারদর্পণে হিন্দুশাস্ত্রের বিকদ্ধে প্রীবন্কাদি 

প্রকাশ হইলে, মহাত্মা বামমোভন ব'য, প্রাঙ্গণ সেবধি” 

নামক একখানি পত্রিক1 প্রক্কাশ* কবিয়! তাহা খণ্ডন 

কবিতে লাগিলেন । ইহাব প্রথম সংখ্যায়, তিনি বেদান্ত 

ও দর্শন শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে* উত্কুষ্ট ভাঁৰ আছে, তাহা 

প্রতিপনন করিয়াছিলেন। ছিতীষ নংখ্যাষ পুবাণ ও তন্ব গ্রতি- 

পাদিত ধর সমর্থন কবিয়াঁছিলেন। তিনি ইাঁতি বিশন- 

ন্দপে দেখাইযাঁছেন যে, এক” ঈশ্ববেব উপানন! বিদ্ধ 

কবাই হি"? শাস্ত্রের উদ্দেশ, তবে ধাহাবা নিবাঁকাব ভাবে 

পরমেশ্ববকে হৃদয়ঙ্গম কবিতে পুঁবেন না,» ভাগাদেব জনাই 

প্রতিমু্তিব দ্বার] তাহাব উপাসনা ব্যবস্থা কবা হইবাছে। 

এতদ্বারা রামমোহন রায় প্রতিপন্ন কবিয়াছেন যে, হিন্দু- 

ধম্মের পৌঁভলিকতা বাইকেলের* পৌন্তলিকতা , অপেক্ষা 

শে্ঠ। যেহেতু, হিন্দুশাস্্ের মতে পণমেশ্বব ,এক্, তবে 

বাহাঁব! তাহাকে নিবাকার ভাবে ধাবণ! করিতে অর্্ষম, 

তাহা কোন প্রতিম! অবলম্বন কবির! পুজা কবিতে 

পাবেন, কিন্ত খুষ্টায়ান্দর ধম্মশান্্র তিনটা দেবতার 

অন্তিত্ স্বীকাব করে। ছুঃখেব বিষয় এই যে, এমন৮উজ্জল 
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বন্তকে গে সময্নেব হিন্দগণ চিনিতে পারিল্ না। তিনি 

থে প্ররূত পক্ষে দেশ হিটতষী ছিলেন, তাহ! কেহ হাদয়গম 

করিল না। তীহার কোন কোন সাঁমাঁজিক ব্যবহাবের 

প্রতি লক্ষ করিয়া হিন্দুশণ *্তাহাকে বিধর্মী বলিষ' ঘ্বণা 

কন্লিতে লাগিল । কিন্তু শাস্ত্র অন্তসাবে তিনি বে একজন 

প্রকৃত তন্ব-দর্শী ব্রঙ্গনিষ্ঠ ব্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহা আঁর কোন 

হিন্দব প্রতীতি জন্মিল ন1।ইহা কিছু বিচিত্র নহে। লোকেব 

তখন শাস্ত্রঞ্ঞান ছিল না, স্থৃতরাং, যথার্থ হিন্দুধর্ম যে কি, 

তাহা তাহাবা জানিত না, বাহ্য অনুষ্ঠানই ধর্থের স্থান 

অধিকাৰ কবিয়াছিল। ইহার পর, মহামনা দোবজ্্রনাথ 

ঠাকুব দেখা দিলেন। তাহার হিন্দশাপ্রেব প্রতি প্রগাঢ 

অন্ধা। তাহার যত্রে, তত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত এবং 

তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া! বঙ্গদেশেব প্রভৃত 

কল্যাণ সাঁধন কবিতে লঃগিল। শাস্ত্র সকল বিশদবপে 

ব্যাখ্যাত হওয়াতে, লোকেব তাহা হৃদয়ন্ধম হইতে লাগিল, 

এবং গণ্ডিতপ্রবৰ ঈশ্বরচক্্র বিদ্যাপাঁগব ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

প্বন্ধাদি লিখিব! তত্ববোধিনী'পত্রিকার পুষ্টিসাধন করিতে 

লাগিলেন । সে নময়কাব সাময়িক পত্রিকার মধো তন্ব- 

কৌধিনী শীর্ষস্থান অধিকাব কবিল। স্থুবিজ্ঞ রাজনারায়ণ 

বস্ত মচাশ্যও “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ত1” “সেকাল আর একাল” 

প্রতি গ্রন্থ প্রকাশ কবি! হিন্দর্গগের কাছে সমাদর প্রাপ্ত 

হইলেন। এই সময়ে পৃষ্টা ধন্ গ্রচারকগণ হিন্দুধর্থ্ের 
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প্রতি বিলক্ষণদ্ধপে আক্রমণ কবিতে লাগিলেন এবং কোন 

কোন হিন্দুযুবক খৃষ্টীয ধর্ম অবলম্বন কবিতে আবস্ত কবিল, 

তখন হিন্দুিগের মধ্যেঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইশ 7 

হিন্দু নমাঞ্জের নেতাগণ ভীত হইলেন। গাদরি মাহেবদের 

তর্কজাল ছিন্ন করিতে পাবেন, এমন একজন ধর্মবীবে 
আবশ্যক হইল--উপযুক্ত সময ব্রন্থীনন্দ কেশবচন্ত্র দেন 

দেখা দিলেন। তিনি তখন আদি ব্রাঙ্মদমাজে যোগ দিয় 

খস্ঠীয় ধর্ম প্রচারকদেব সহিত ঘোষ্তর 'বাকৃষুদ্ধ,করিয়া,তাহা- 

দিগকে একে একে পরাস্ত কবিনে লাগিশেন। হিন্দু যুবকগণ 

খৃষ্রীয় ধর্মের অনাবত। বুঝিতে পাবিক্াা আর দে দিকে অগ্রসব 

হইল না। পাদরি সাহেবের! উদ্যম ও আশাহীন হইলে ন্./* 

হিন্দু সমাজের এই মহ! উপকার সাধন করাতে মহামহো- 

পাধ্যায় পগ্ডিতগণ ছুই হাত তুলিয়া কেশবচন্ত্রকে নাশী 
ব্বাদ কবিতে লাগিলেন। কিন্তু কেশবচন্ত্রের প্রতি প্ডিভ 
মহাশযদের এপ ভাব অধিক দিন থাকিল ন1। কেশব- 

চক্র যখন দহিন্দুদের আচাব,*ব্যবহারেব প্রহি আক্রমণ » 

করিতে লাগিলেন, যখন [হন্দু যুধকগণ মাম্মীর" স্বজনের 

মায়! কাটাইয়া, পিতা মান্তাকে ছুংখসাগরে* তাঁদাইয়া, 

ব্রাহ্মমুমাদ্ধে যোগ দিতে আবন্ত করিল, তখন হিন্দুদের চক্ষু 

ফুটিল, তখন তাহার। বুঝিতে পারিল 'ষে, খুষ্টীর ধর্ম অব- 

লম্বন করধয় ও ব্রাহ্ম হওয়ায় কোন প্রতেদ নাই |, ক্রমে» 

ব্রাঙ্গগণ কিছু বাডাবাড়ি করিতে লাগিলেন। বীহারা হিন্দু 



[ ৬ ] 

পরিবার হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! ব্রাহ্ষসমাজতভুক্ত হইলেন, 
তাহার তাহাদের পৌত্তলিক আত্মীয়দের সংশ্রব একেবারে 

যাগ কবিলেন। তাহাদের কোন প্রক্কার সাহায্য দান 

করা ধর্ম বিগহিভ বলিয়া স্থির করিলেন। পাছে তাহাদের 
টাা কোন পৌতপিক অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হয়, এই আশঙ্কা 

পিত। মাতাকে আন্ুকুল্য দানে পরাঘুখ হইলেন। এরূপ 
ব্যবহারে যে হিন্দুগণ রাহ্মদিগকে বিদ্বেষ ভাবে দেখিবেন, 

তাহা বিচিত্র নৃহে। হিন্দুগণ তাহাদের খৃষ্রীয়ান পুধদের 

কাছে বরং সাহায্য পাইতে পারিতেন, কিন্তু ব্রাঙ্গ পুত্রদের 

কাছে কিছু প্রত্যাশা! কর অমস্তব হইয়া! উঠিল। যদ্যপি 

ত্রাঙ্মগণ জ্ঞানবৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারাগ্নণ বস্থু ' 

মহাশযদের পরামর্ণ অন্মারে কার্য করিতেন, তাহা হইলে 

“তাহারা দেশে সমধিক উপকার কাঁরতে পারিতেন ॥ 

বলিতে কি, তাহা হইলে আর হিন্দুপমাজ কয়েক জন সঙ 

পুত্রকে হারাইয়৷ হীনবল হইত না। তাহ হইলে, ব্রাঙ্গ 

বলিয়া একটা মশ্প্রদায় হইত না। নকলেই হিন্দু আখ্যা 
ধারণ করিতেন। তবে' কেহ" নিরাকারবাদী হিন্দু, কেহব। 

সাকারৎ।দী হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রাঙধধনম 
কিছু নূতন ধর্ম নহে। হিনুশান্ত্রূপ মহাসাগব মধিত 
করিয়া এই অমূল্য রত্ব বাহির করা হইয়াছেশ৷ বর্তমান 

সময়ের ব্রাঙ্ষণগণ ইহাকে বাহানুষ্ানের মধ্যে লুকাইয়া 

ব্বাখিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় তাহা প্রকাশ 
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করিলেন। শশশ্ত্রের যাহ। আদেশ, বাঁমমোহন রাস তাহাই 

বিবৃত করিলেন। জ্ঞানীর পক্ষে ঈশ্বরকে নিরাকার তাবে_ 

উপাসনা, ভ্ঞানহীনের পক্ষে কোন প্রতিমা অবলম্বন করিয়! 
তাহার উপাপনা »-শাস্্ের ইহাই অভিপ্রায়, এবং বাম 

মোহন রায় ইহাই প্রচার করিয়াছিরলেন। কিন্তু যাহারা 

তাহার শিষ্য বলিয়া আপনাদিঞ্রের প্রীঘা করিয়া থাকেন, 

তাঁহার। তাহা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া, হিন্দু 

সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিলেন। ছুর্ববল হিন্দু নমা- 

জকে আরও অধিক বলহীন করিলেন । 

দেখিতে দেখিতে এক জন মহা পণ্ডিত দেখ দিলেন। 

* ইনি সন্নযাদীর বেশে দেশে দেশে এক ঈশ্বরেব উপাপন।" 

প্রচার করিত লাগিলেন। হিন্দু মাত্রেরই সন্্যানীর প্রতি 

প্রগাচ তক্তি। ভাহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিতে তাহারা 

সর্বদাই উৎসুক থাকে। স্থতরাং পণ্ডিত দয়ানন্দ সরশ্বতী 

মহাশয়ের মুখ নিশ্যত কথ শুনিবার জন্য অনেকেই তাহার 

কাছে গমন*করিতে লাগিল | কিন্তু যখন তাহার] বুঝিতে 

পারিল যে, পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের প্রিয় দেবতার, বিরুদ্ধে 

দগ্ডারমান হইয়াছেন, তখন আর তাহার! তাঁহার প্রতি 
ভক্তি প্রকাশ করিতে পারিল না। বিশেষতঃ যখন তিনি 

তাহাদের পুজ্য গুরু ও পুত্তোছিত মহাধয়দেব প্রতি কঠিন 

বাক্য গ্রশ্নলোগ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের অনুরাগ 

ঘ্বণাতে পাঁরণত হইল,_-তাহরা তাহার বিকুদ্ধাচর 
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ফ্রিতে লাগিল। তবে সরস্বতী মহাশয়েখখ পাঙ্ডিত্যেব 

প্রভাবে কতকগুলি হিন্দু তীহার শিষ্যত্ব স্বীকার কবিল, 

এবং তাঁহারা একটা ক্ষু্র পন্প্রদায়ে পরিণত হইল। কয়ে- 

কটাস্থানে তাহার মতাবলগ্ীগণ আধর্ধ্যসমাজ নামে সভ। 
প্রতিষ্ঠিত করিল। ধর্্প্রচাবকের ধৈর্য থাক! বিশেষ 

আবশ্যক। অপরের ভাস্ত মত খণ্ডন করিতে হইলে 

বিন ভাব প্রকাশ করা উচিত। ক্রোধপরায়ণ হুইয়! 

কাহারও গ্রতি কঠিন বাধ্য প্রয়োগ কবা অতীব অন্যাধ। 

কিন্তু হুঃখের সহিত বলিতে হইল যে, সরশ্বতী মহাশয় মধো 

/ মধ্যে ক্রোধান্ধ হইয়া বর্তমান আচরিত হিন্দুধর্মের নিন্দা- 
স্বাদ কর্িিতেন। কেবল নিন্দাবাদ করিয়! ক্ষান্ত থাকিতেন 

। নাঃ হিন্দুগণ যে দেবতাকে ভক্তিভাবে পুজা করিত, 

সরশ্বতী মহাশয় সেই দেবতাকে অতি মন্দ বাক্যে অভিহিত 

করিতেন প্রচারকগণ ন্যায়সঙ্গত প্রণালীর দ্বার অপ- 

রের অবলম্থিত মতের অসারত! প্রতিপন্ন কবিতে পারেন, 

কিন্তু যাহাতে কাহারও মনে, আঘাত লাগে, এবূপ ভাবে 

কোন মৃতের সমালোচন! কর! উচিত নহে। 

. বন্গদেশে দয়ানন্দ সরশ্বতীর মত অবলপ্থিত হয় নাই 

বটে, কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তাহ] সমাদর পাইয়াছিল। 

স্থতরাং ব্রাহ্মদমাজ ও আর্ধ্য সমঃক্ধ উভয়কেই হিন্দুগণ বিষ- 

নয়নে দেখিতে লাগিলেন । হিন্দুগণকে স্বধর্ধপর।য়ণ রাখি- 
বার জন্য বঙ্গদেশে চেষ্টা হইল। কলিকাতায় সনাতন ধর্ম 
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রক্ষিণী সত1 সংস্থপিত হইল, এবং অন্যান্য স্বানও এব 

সরকার কয়েকটা সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। কোন কোন 

সংবাঁদপত্র বিশেষতঃ ঢাঁকার হিন্দৃহিতৈষিণী পত্রিক। হিন্দু 

ধন্মপরিপোষক প্রবন্ধাদি প্রকাশ কবিতে লাগিল, এবং 

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরদ্ধে লেখনী সঞ্চালন কবিল। এই ভাবে 

কিছু কাল গত হইল। ক্রমে কেশবচগ্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্মগণ 

এবং দয়ানন্দ সবস্বত্তী ও তাহার শিষাগণ অতীব উত্সাহের 

সহিত নিজ নিজ ধন্ম গ্রচাব করিতে লাগিলেন | বাঙ্গাল। 

ও বিহার প্রদেশে অনেক গুলি” ব্রাহ্গদমাঁজ এবং উত্তর 

পশ্চিম গ্রদেশ ও পঞ্জাবে-কয়েকটা আধ্যদমাজ সংস্থাপিত 

,হুইল। মুঙ্গের ত্রাহ্মদিগেব একটা পীঠন্তান হইয়া উঠিল। 

এইস্থানে ত্রান্মগণ ঘোর আন্দেখলন উপস্থিত করিল। এই 

আন্দোলনে আমাদের যুবকগণের মতিগতি 'ফিরিতে 

লাগিল। হিন্দুধর্মের প্রতি বীুরাগ হইঙ্ক! তাহার! ব্রাঙ্গ- 

দলভুক্ত হইতে লাগিল। হিন্দুর্দগেব এ প্রকার ছববস্থা 

দেখিয়া! জামালপুবেব বেলওযে আফিসের এক জন সামান্য 

কম্মচাবীর 'মন বাখিত হইল$' তিন দেখিলেন যে হিনদ- 

ধন্ম প্রকৃতবপে প্রচার না হওয়াতে হিন্দুগণ র্া, ও আঁচাবর- 

্রষ্ট হইতেছে এবং প্রাচীন শাল্েব মন্ত্র অবগত"না হওযান্ডে 

বর্তমাঙ্গ-প্রচলিত হিন্দুধর্মকে অসার বিবেচনা করিয! 

তাহাবা একে একে ব্রাহ্মণ ও ভ্রায়্যসমাজভুক্ত হইতেছে। 
এই কর্ণচাঁরিটাব মদনে এবং হাব ক্ষমতাও 

খা 
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অল্প। তীহাব দ্বারা কিকোন কার্য হইতে পারে? কে 

তাহার কথা গুনে, কে তাহাকে গ্রাহা করে? কিন্তু ধন্ম 

অ্রগতেব ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাঁয় বে, সামানা 
সামান্য ব্যক্তির ছাঁবাই মহৎ কার্যা সম্পাদন হইয়াছে। যে 

ব্াক্তি ধর্মবলে বলীগ্লান, তাহার দ্বার! কোন্ কার্ধ্য সমাধ। 
নাহয়। ন্বয়ং ভণবান্ তাহার সহায়। এই যুবা পুরুষটার 
নাম শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেব। । ইনিই বর্তমান ধর্ম আন্দোলনের 

মূশ। ম্থতরাং তাহাব সন্বন্ধে কিছু বলা এস্থলে আবশ্যক 
হইতেছে! 

“সাধু ধাহাব ইচ্ছা, ঈশ্বব তাহাব সহায়” । গ্রীকষ্চ 

প্রমন্ন সেন, মু্গেরের শীর্ষ-স্থনীয় ব্যক্তিগণেব সহিত ধর্মী 

“সম্বন্ধে আলোচন! কবিতে 'লাঁগিলেন। তিনি বালক হই- 

লেও তাহার জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য গুলি অনেকে 

হৃদয়ঙ্গম হইল। আর্ধ্য-ধদ্ম প্রচাবের আবশ্তকতা তাহাব] 

বুঝিতে পারিলেন। কালেকটারের সে'রস্তাদার শ্রীষ্ক্ত 

বাবু চন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃঙ্গেরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের 

প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বানু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, 

জমীদাব শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গা প্রসাদ ও শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ 
দস, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাইরাম অগ্নিহোত্রি এবং প্রথান 

মুন্সেফ প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রীরুষ্ণপ্রসন্নকৈ উৎসাহ দিতে 
লাগিলেন। অবশেষে ১২৮৪ বখাখধের (ইং ১৮৭৫) মাঘ 

মাসে, মুজেরে আবর্য্যধর্ম গ্রচারিণী সৃঙ। প্রতি্িত্ত হইল । 
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শ্রীকষ্প্রসন্ন সেন উৎসের সহিত হিন্দুধর্ম গ্রচার 
করিতে লাগিলেন। তীহার উদ্দামপূর্ণ বক্তা গুলি সুফল 

উৎপাদন কগিতে লাগিল। অনেকের মন হিন্দুধর্দের 

প্রতি আক্কষ্ট হইল। এমন কি,্ধাহার! হিন্দুধর্শকে পৌত্ব- 

লিকতা বিজুম্তিত বলিয় অবজ্ঞা করিতেন, তাঁহাদের ও মন 

পরিবর্তিত হইতে লাগিশ। বিহার প্রদেশে কার্ধ্যতূমি 
হওয়াতে শ্রীকৃঞ্চ গ্রসন্নকে হিন্দি ভাষায় উপদেশ দিতে 

5ইত। তাহার হিন্দি বন্তুতা এত উৎষ্ট হইতে লাগিন 

বে, ষে প্রদেশের লোক সকল নত্মুখী স্তায় তীছার উপ- 

দেশ বাক্যগুলি শুনিতে লাগিল। কিছু কাল পবে, কাঁশিম- 

বাজারেব জমীদাব রায অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের 

ভৃতপূর্ব মভাপগ্ডিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূডামণি, 
মহাশয় আর্ধ্যসভায় প্রবেশ করিলেন। শুভক্ষণে মণি- 

কাঞ্চনের যোগ হইল। প্রাক প্রলন্নের নানীপ্রকার সভাব- 
পূর্ণ বক্ততা এবং চুভামণি মহাশয়ের হিলুশান্ত্ে' নিগুঢ 
অভিপ্রায় নঙ্বন্ধে উপদেশ, হিন্দু সমাজকে আন্দোলিত 

করিয়া তুলিল। মুস্ষেরবাসীদেতয নিট শ্রীরুফ্ণপ্রসব গেন 
শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন। তাহারা তাহাকে উতঘ্তাহর্সদিতে 

লার্গিলেন। শ্রক্কষ্প্রসন্গ বুঝিতে পারিলেন যে, কেবর্ণ 
বক্তৃতায় দ্বাবা কোন স্থায়ী ফল ফলিবে না। যাহাতে" 
লোকে ধর্মশান্ত্রে বযুৎপন্ন হইতে পারে, তৎপক্ষে তিনি যত্- 

বান হইলেন। এবং এই নিমি্ সংস্কৃত বিদ্যালয় স্ণপন 
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করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। সুঙ্গেরেব একজন ধন্নী 
/ব্যক্তি সংস্কৃত বিদ্যালয় ও সভাব কার্য নির্বাহ জন্ত 

. তাহাকে একটা গৃহ গ্রদান কবিলেন এবং বিদ্যালয়ের ব্যয় 

নির্বাহ জন্ত কেহ কেহ অর্থ দিয় সাহাধা করিতে লাঁগি* 

লেন। অবশেষে একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। 

শ্রীকুষ্চগ্রসন্ন "আরো দেখিলেন যে, বর্তমান সময়ে 

বালকের প্রত রূপে উপদেশ পায় না। ইংরাজী ভাষার 

অন্থুশীলন করাতে তাহাদের মধ্যে আর্য ভাব স্থান পায় 

,না। বালকদের এই গাঁত কিরাইবার জন্ত তিনি একটা 

সুনীতি সঞ্চারি নী সত। প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতি সপ্তাছে 
একদিন কবিদ্না এই সভার অধিবেশন হইত। ই্রকৃষ্ণ- 

প্রসন্ন বালকদিগ্রকে শান্ত্র-নন্থমোদিত নীতিকথা মকল 

)শুনাইতেন। বালকগ্রণকেও প্রতি অধিবেশনে নীতি বিষ- 

য়ক একট গ্রবন্ধ পাঠ করিতে হইত। গ্রক্কঞ্চপ্রসন্ন এই 

প্রবন্ধটার উপর নিজের অভিপ্রায় গ্রকাশ করিতেন। 

একখানি সাময়িক পত্রিকা ব্যতীত উত্তমরূপে ধর 

প্রচার,হইতে পারে না। এই বিবেচনা করিয়। শ্রীরুষ 

প্রসন্-ধর্দপ্রচারক নামক বাঙ্গালা ও ছিন্দি উভয় ভাষায় 

লিখিত এক খানি মানিক পত্রিক1 ১২৮৬ সালের কার্তিক 

ষাসে প্রকাশ করিতে আবরস্ভ করিলেন। ইহা" শ্রী 
প্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত হইত লাগিল । চুডাষণি মহা- 

শয়েব্ন শাস্ত্রীয় উপদেশও ইহাতে প্রকাশিত হইত। সংসারে 
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লিশ্ব থাকিলে পাছে ধর্ধপ্রচার পক্ষে ব্যাঘাঁং জন্মে, এই 

আশঙ্কা করির! শ্রী প্রসন্ন বিবাহ করিলেন না, কিন্তু 

ভাহার আর একটা বাধা রছিল। ইহ! রেল ওয়ে কোম্পানির 

অধীনে চাকবী। লমরে এ+বাধাটাও দূর হইল। তিনি 

চাকবীটী পরিত্যাগ করিলেন । 

এত কাল বিষয় কার্ধ্য করিতে করিতে যখন অবকাশ 

পাইতেন, তখন ধর্মদভাব কার্ধ্য*সম্থনন কবিতেন। মধ্যে 

মধ্যে দীর্ঘ কালের জন্ট অবসর লইয়! স্থানে স্থানে ধর্ম 

প্রচারারখথঁ ঘাজ্জা করিতেন। এ্রঞ্চন বিষ কার্ধ্য হইতে 

সম্পূর্ণ রূপে অবস্থত হুইয়। অদম্য উৎসাহের সহিত ধর্ম 

প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার বক্তৃতা ও উপদেশ 
সুফল প্রদব করিল। যাহাবাঁ এতকাল হিনদুধন্দমকে ত্বণার ” 

চক্ষে দেখিতেন, তীহাদের মনের ভাব পরিবর্তন হইল। 

তাহার] হিন্দু শান্ত্রঅন্থমোদিতু' সন্ধ্যা *বননাদি করিতে 

লাগিলেন। বলিতে কি, কোন কোন ব্রাহ্ধ পুনরায় হিন্দ 

ধর্শের আশ্রয় লইলেন। স্থানে স্থানে আর্ধ্য-সতা, হরি, 

লতা ও সুনীতিপঞ্চারিণী দত ঢাকল সংস্থাপিত হইতে 

লাগিল। 

* পুণ্যতমি ফানীধাষ ধর্মপ্রচারের মূল স্থান হওয়া 

উচিপ্ত বিবেচনা রিমা, এবং তথায় শার্্রীধ্যাপক ও সাধু- 

/গণের সাহায্য গাইবার৪ আশার, ১২১৯ সালের প্রারস্তে 

(ভারতবর্ধের '্ার্যধন্মপ্রচারিণী সভার কার্য্যালয়, মুঙ্গের 
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হইতে কাশীধামে লইয়া যাঁওয়। হইল | মুণ্গরের সঙালী 

শাখা সভাৰপে পবিণত হুইল। অনেক মন্্ান্ত ব্যক্তি ধর্ম 
সভার সহায়তা কৰিতে লাগিলেন। পাকুডেব রাঁজ। সুদ্রা- 

বন্ধ ক্রব কবিবার জন্তা অর্থ প্রদান কবিলেন। কাণীধানে 

ধন্মীমূত নামে একটা যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইল) 

ইহাৰ পর, ১২৯১ সালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধব তর্ক- 
চুভামণি মহাশয়, এব শ্রুবুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন নেন 

মহ্বোদয কলিকাতাঘ মাগ্ধমন কব বক্তত| ও উপদেশের 

দ্বাবা নগব আন্দোণিত রুবয] তুলিলেন। অনেকের হিন্দু 
ধন্মের প্রতি অন্থুরাগ জন্মিল। বলিতে কি, লোকেব মনৰ 

ভাঁব পর্যান্ত পরিবর্ধন হইযা গেল। ধন্ম কথ। বানীত 

কেহ কোন কথা শোনে ন1।' ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত কেহ কোন 

গ্রন্থ পড়ে না এবং যে নাটকে ধন্মঘটিত আধ্যাফ়িক। নাই, 

সে নাটকেব ভভিতয় কেহ দেখে না। সুযোগ পাইয়া 

কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিন্দুধম্্পরিপোষক বক্ততাদি 

করিয়। অর্থোপার্জন করিতে লাগলেন। নান! প্রকার 

গ্রন্থ কর্তাব, অভ্যুদয় হইল,। যাহচুর। ধন্মবিষষক পুন্তক সকল 

প্রকাশু কুরিযা তাহাদের জীবিক! নির্দাহের উপায় স্থির 

করিলেন এবং রঞ্ভূমির অধ্যক্ষগণ নিমাই সন্ন্যাস, বিদ্ব- 
মঙ্গল প্রভৃতি নাটক্কের অভিনয় করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি 'লাভ 

'করিঝেন, $& তাহাব সঙ্গে সঙ্গে * তাহাদের আয় বুদ্ধিও 

হইতে লাগিল। যদিও কয়েক জন স্বার্থপর ব্যক্তি দেখা 



[১৫ 1 

দিল, ইহা অবপ্ঠই স্বীকাঁৰ কবিতে হইবে যে, এই আন্দাঃ 

লন হইত কয়েকটা উত্তম ফল ফলিল। কবেক জন প্রক্লভ* 
দেশহিতৈষী বঙ্গান্থদাঁদ সহ হিন্দু শান্্র প্রকাশ কনিষ! 

সাধারণের যথেষ্ট উপকাঁব কবিষলন। ইঠাঁদব মাধ্য বঙ্গ- 

বাসী পত্রিকার অধাক্ষগণ এবং শ্রীযুক্ত মভেশচন্্র পাল মহা-” 

শয় শীর্ষস্থান অধিকাৰ করিয়াছেন। 'এই আন্দোলনের 

আর একটী ফল এই যে, লব্বপ্রতিষ্ঠ বঙ্কিম বাবু, যিনি 

উপন্যাস লিখিয়! বঙ্গবাসীদ্দিগকে মোহিত কবিয়াছেন, তিনি 

হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়া! শরীক্বিত,' ভগবাদগীতাব ' 
ব্যাখা! প্রহৃতি প্রকাশ কবিতে মাবস্ত কবিলেন। এই 

আন্দোলনের ফলস্ববপ নবজীবন ও প্রচার নামক দুইখানি , 

মাসিক পত্রিকা গ্রকাশ আবর্ত হইযা হিন্দধর্মের শ্বেত 

ঘোষণা কবিতে লাগিল | 

এই লময্নে একটা অপুব্ দৃর্জা নয়নগৌঠব হইবাছিন। 
প্রাচীন মন্প্রদাষেব মুখপাত্র শ্রীঘুক্ত চুডামণি মহ্হাশয এনং 

নব্যদলের নেতা শ্রীযুক্ত বস্থুম বাবু একত্রিত হইব ভিন্দ 
ধর্শেব উন্নতি সাধনে ততপব* হইালন। উভয়েরই লেখা 

নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশ হইতে লাগিশ। , এক্টম7ন/ 

হইত অনেকেই উতকষ্ট ফর পাইবার আশ কবিবাছিলের্শ। 

কিন্তু & আশ। ফল প্রন হইল না। ইহার কাবণ নির্ণয় করা 

কঠিন নহে। চুড়ামণি মহাশয় এবং তাহা সম্পরদাম- -ভুক্কু 

ব্যক্রিগণের মত এই যে, হিন্দুদিগেব ধর্ম ও রীতি নীতিতে 
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কোন প্রক্কাব পরিবর্তন করিবার আনশ্যকত। নাই, বর্ত- 

/মান সময়ে হিন্দুগণ প্রাচীন কাশেব প্রবর্কিত পথ পবি- 

ত্যাগ কবাতেই হিন্দুদমাজে বিপ্লব উপস্থিত ইইয়াছে। 
এখন তাহাদিগকে সহুপদেশ দিয় সেই পথে লইয়া ষাওয। 

উচিত ॥ বঙ্কিম বাবু ও তাহার মতস্থ ব্যক্তিগণ বলেন যে, 

হিন্দুধর্মের সংস্কার আবশাক হইয়াছে, কতক গুলি আবর্জন। 

গড়িয়া! ইহাকে মলিনণ্করিয়াছে, ইহা! ধৌত কর! উচিত 

সাহারা আরো বলেন যে, যে সকল নিষম গ্রাচীন কালে 

/ প্রচলিত ছিল, 'তাহা সপূর্ণরূপে বর্তমান সময়েব উপযোগী 
হইতে পাঁবে না তাহাব কোন কোন অংশ পবিবর্তন 

£করা আবশ্যক। কিছু দ্রিন পরে বেদব্যাস নামক এক 
"খানি পত্র প্রকাশ আরম্ভ হইশ। তাহাতে চুডামণি মহা- 

শযনেব প্রবন্ধাদ্ি প্রকাশ হইতে লাগিল। শ্রিষ্ক্ত বন্ষিম বাবু 

ছিন্দুধন্ষ্ের সংস্কার সম্বন্ধে এখন কি কবিতেছেন, তাহা 

আমবা' বলিতে পাবি না, কিন্ু চুডামণি মহাশয় এখনো? 

উপদেশ আদির দ্াঁব1 হিন্দুর্দিগকে অবশম্বনীয় পথ দেখা- 

ইয়া দিডেছেন। ও 

দুই, বৎসর পূর্বে ছুইটী সভা! হইতে ছুইটা কাধের 

স্থ্নপাত হইয়াছিল। রাজসাহী ধর্ম প্রস্তাব করিয়া 

ছিলেন ষে, শ্্রেচ্ছাক্-ভোজীদের সহিত আহার ববহার 

পরিত্যাগ কর! হয় এবং সেই ধপ্রন্তাবটী কার্যে পরিণত 

করিবাবে জনা সভ্যগণ প্রতিজ্জীবদ্ধ হইয়াছিশেন।' বর্ধমান 
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জেলার অন্তর্গত দঈাইহাটস্থিত হবিস্ভা কর্তৃক স্থিবীকৃষ্ঠ 

হয় যে, হিন্দুসমাজর বন্ধন দু কৰা উচিত এবং তাহার 

নঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্মণদেব পদগৌবব রক্ষা কব! কর্তব্য। বন্গ- 

বালী পত্রিকায় এই ছুইটা বিষয়েব সমালোচন1 হইযাছিল, 

এবং ইহার পরিপোষক কয়েকটা প্রবন্ধ তাহাতে প্রকাশ 

তইয়াছিল। কিন্তু আজকাল সে সম্ধদ্ধে কিছুই শুনিতে 

পাওয়া যায় না। আমাদের সমঠজেক বর্তমান অবস্থাতে 

এই ছুইটা প্রস্তাব কতদুর পর্যন্ত কার্য পরিণত করা৷ যায়, 
তাহা একবার আশোচন! করা যা্ক্ষ। * 

হিন্দু সমাজকে শাপান কাখা উচিত বটে। কিন্ত 

জিজ্ঞাদ্য এই, কি প্রকাব শাদন আবশ্যক? বাঁজপাহী 

ধর্মনভার সভ্যগ্রণ প্রতিজ্ঞা ফ্রবিয়াছেন ঘে ম্নেচ্ছ অন্ন- 
ভোজীদের সহিত আহাৰ ব্যবহার ত্যাগ করিবেন, কিন্তু 

আমরা দেখিতেছি যে, এ প্রঠিজ্ঞাটী বক্ষ কব! গন্তব 

নহে। আমরা আপনারাই ঘখন ঘ্নেচ্ছদেব খাদ্য দ্রব্য, 

উদ্রস্থ করিতেছি, তখন আমরা অপবকে কি প্রকাবে 

শানন করিব ভিন্ন দেশনাত, তবু মাত্রই হিন্দুদেবু বাযব- 

হার কবা নিষিদ্ধ। কিন্ত, বিলাতি আনু কোপা; ঝুলি 

মেওখ। প্রতি ত এখন বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে? 

পূর্বে মুদি মুড়কী পাইলেই বালকের! তুষ্ট থাকিত। এখন 
পাওরটা বিদকুট নইলে তাহাদের জলখাবার চলেন! । 
কেবল বালক কেন, বৃদ্ধেরাও এই সকশ ভ্রব্য পথাস্বরপ 
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ব্যবহার করিয়! থাকেন। কেহ জিজ্ঞাসা কবিলে তীহাবা 

বলেন বটে যে, এ সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণেব দোকানের, কিন্ত 

প্রক্কত পক্ষে, অনেক স্থলে, ব্রহ্মচারী * কর্তৃক তাহা প্রস্তত 

হইয়া থাঁকে। ভাল, ন। হস স্বীকাঁৰ কব গেগ যে, পাঁও 

রূটী ও বিসকুট ব্রাঙ্গণ দ্বার! প্রস্তত কবা, কিন্ত মোড! 
লিমনেড্ বরফ প্রভৃতি যে প্রকাশাবপে হিন্দুলমাঙ্গে প্রচ- 

লিত। এ লমস্ত থে ক্পষ্ট 'বন ও শ্লেচ্ছদেব হাতেব জল। 

শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, হিন্দু মাত্রেরই তাহার 

অনুষ্ঠান কর] অনুচিত 4*“কিন্তু আমবা দেখিতে পাই যে, 

কোন কোন ব্যবহাব শাস্ত্রের শান বাক্য অতিক্রম কবির! 

অনায়াসে চলিয়া আপিতেছে ! পলাঙু ভক্ষণ নিষিদ্ধ । 
এমন কি, শাস্ত্রে এপ শাদন আছে যে, যে ব্রাহ্মণ ইহা 
ভক্ষণ করিবে, সে পতিত হইবে। পবে তিন রাত্রি উপ- 

বাঁদ করিয়! গব্য গান কবিলে তবে সে ত্রাক্মণ বলিয়া গণ্য 

হুইবে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে ইতর 

,জাতি পর্য্যন্ত সকলেই পলা ভক্ষণ করিয়৷ থাকে। 

ববনকে ,ম্পর্শ করিলে ন্নান 'কবিতে হয়, কিন্তু বঙ্গদেশ 
বাতীত্র, ভারতবর্ষের অপব অংশের হিন্দুগণ মুসলমানদের 

সহিত একত্রে বিয়া তাণ্মুল ভক্ষণ করেন। এইরপ দৃষ্টান্ত 

আরো দেওয়া যাইতে পাবে। যে স্থানে লৌকির্ক ব্যব- 

৮ দাড়িওয়ালা হুসলমান ॥ 
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হার শান্্রকে অতিক্রম করিয়াছে, সে স্থলে কি কর! কর্তব্য 

সমাজকে শাসন করিতে হইলে, শান্ত্রকে, না, প্রচলিত 

ব্যবহারকে গ্রাহা করিতে হইবে? 

বর্তমান সমান্জে আমাদের অবস্থাব পরিবর্তন জনা 

কত শাস্ত্রঅনুজ্ঞ। মত আমরা কার্য করিতে পাবি না।* 

যজ্ঞোপবীত হইবার পব আমাদিগকে 'অন্যুন নয় বৎমর 

গুরুগৃহে বান করিয়। ব্রন্ধচর্ধ্য অবুলম্বপ্ন করত শাস্ত্র আলো- 

চনা এবং গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। 

পরে গুকর মন্ুমতি লইয়! গৃহে গ্রত্রযাবর্তন করিতে হয়। 

কিন্ত বর্তমান মময়ে এ পদ্ধতি অনুমাবে কে কার্ধ্য করিয়। 

থাকে? ছুঃখেব কথ! কি কছিব, ঘিনি গুকদেব, তিনিই 

"আপনার পুত্রকে শাস্ত্র আন্পোচনাৰ পবিবর্তে ইংবাজী 
ভাষা শিখাইতেছেন। ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধা করিতে হয়, 

কিন্ত বর্তমান সময়ে ধাহারা ,ঘাফিসে+ চাকরী করেন, 
তাহাব। কি প্রকাবে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাধা! করিতে পারেন ? 

হিন্দু সমাজের দলপতিগণকে ন্ার মত বিচার করিতে 

দেখা যায় না, এবং অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যেও শাস্ত্রীয় 

কথা সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। যাহারা ধনী, এবং, 

দেলমান্ত, তাহার! হিন্দুশাগ্ত্বিপরীত কার্ধ্য করিম্বেও 

পতিত হয়েন না, কিন্তু মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের ক্রুটা লইয়া যত 

আন্দোলন। আবার কতকগুলি অধ্যাপক মহাশয় কোন 

বিষয় সম্বন্ধে যে প্রকার শাস্ত্রীয় মীমাংসা করেন, অপর 



টিপছি 

ধ্লতকগুলি পুত তাহার বিপবীত ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। 

জ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত যাহারা ইউরোপ ও' আমেরিকায় 
গন করেন, তাহাদিগকে সমাজচ্যুত কর? হয়, কিন্তু ধাহার! 

হোটেলে গিরা অথবা! নি্গ ব্ুটাতে ব সিয় বিজাতীয় খাদ্য 

ভক্ষণ কবেন, তাহাদের প্রতি কেহ লক্ষ করেনা। 

তাহার] বিশুদ্ধ হিন্দুব ম্যায় সমাজ মধ্যে বিরাজ করিয়া 

থাকেন। বর্তমান সময হাব! হিন্দুয়ানী বজায় রাখি- 
বাব জন্য বদ্ধপরিকব হইয়াছেন এবং ধাহারা অনাচাবী 

£হিন্দু দিগকে শাসন করিক্,র জন্য সমুত্লুক, তীহাদিগকেই 

অত্যাচার করিতে দেখা যায়। একট দৃষ্টান্ত দিতেছি *__ 
বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে নান! প্রকার শাস্তীয় গ্রন্থ প্রকাশ 

হইতেছে, এবং এতদ্বারা সাধারণের যে যথেষ্ট উপকার 

হইতেছে তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই । বঙ্গবামীর অধা- 

ক্ষদের ইহা একুটী মহাঁকীর্ডি। এবং এজন্য বঙ্গবাসী 

মাত্রেই তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞত। খণে বদ্ধ। কিন্তু আজ 

কাল যে তাবে ধর্ম আন্দোলন চলিতেছে, অত্যাচারীদিগকে 

শাসনে আনিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, 'সে দিকে 

দৃষ্টিপাত, করিলে, অবশাই বলিতে হইবে যে, বঙ্গবাসীর 

অধয্ষগণ অন্যায় কার্য করিতেছেন। এই যে শাস্ত্রীয় 

বাক্য_-বেদবাক্য সকল, স্ত্রী, শুত্র, বলিতে কি, যবন ও 

শ্লেচ্ছদের গোচর হইতেছে, ইহারকি হিন্দু ধর্মের অন্ু- 

মোদিত? অধিক কি বলিব, বৈদিক সন্ধ্যাও' তাহা- 
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দের কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত ও ব্যাখা 

হইতেছে) ফল কথা এই যে, এক মময়ে ভাবতবর্ষে 

যাহ! প্রচশিত ছিশ, তাহা যে আবহমান কাল পর্যন্ত 

প্রচলিত থাকিবে, এরূপ হইতে পারে না। অবস্থার 

পবিবর্ডন সহ তাহার পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। তারত- 

বর্ষে এপ্রকার পবিবর্তন হইয়াছে । আমাদের পুঁজনীয় 

খধিগণই কত্ত বিষয় পরিবর্তন ধরিধাছেন। বঙ্গবাসীর 

অধ্যক্ষের শাস্ত্র প্রকাশ কবিয়া ভালই কবিয়াছেন । বর্তমান 

সময়ে, স্ত্রী শুদ্র প্রন্থতিকে শব্্রীয় সাখন হইতে বঞ্চিত কৰা 
যে অন্যায়, তাহ1 তাহারা বুঝিয়াছেন। এখন তীহাব। 

অন্তান্ত বিষয়ে উদাবতা দেখান, ইহাই বাঞ্ছনীয় 

আমবা হিন্দুসমাঞ্জের শাপর্ন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! 
করিলাম। এখন ব্রান্ধণদের পদগৌবর রক্ষা সম্বন্ধে কিছু 

বলিব। এখন প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মণকে? ইহার প্রকৃত উত্তৰ 

এই, যিনি ব্রাহ্মণেব নিদিষ্ট কর্তব্য পালন করেন, তিনিই 

ব্রাঙ্গণ। এখন দেখা ধাঁউক, ব্রাহ্মণের কিকি কর্তব্য? 

পবাশব-নিরূপিত ধর কশিধুগগর এম্ম বলিয়। স্থির হুই- 

যাছে। এই ন্বন্য আমবা পরাশব সংহিতাকে, অল্লম্বন 
কবিব। এই সংচিতায় দ্বিজগণের এই কয়েকটা কাধ্য 

নির্দিষ্ট মাছে । সন্ধা, নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, দেবতার 

অর্চনা এবং বৈশ্বাদব ও অছিথির পবিচর্া| (১। ইহাতে 
০227৮ 42 পাশা শশশীশাশীীশীৃাপীশীশ্ী চি 

(১) প্রথম অব্যায ও, শ্লোক । 
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&ইরূপ শাসন বাক্যও আছে, বাহার বৈশ্বদেবেব বলি না 

দিয়া ভোজন করেন, তাহাদের সমস্ত কন নিষ্থল হয, এবং 

তাহাব নিরয়গামী হয়েন (২)। কর্দাচাবী ব্রাঙ্ষণকে এক 

স্থলে চোর বলিয়! গণ্য কৰা হেয়াছে, যথা /_কোন গ্রামে, 

অনূত্তাঁচারী ও অধায়নবিহীন দ্বিজগণ ভিক্ষী কবিষ] জীবিকা 

নির্বাহ করিলে, রাজা গ্রামস্থ লোঁকদ্দিগকে দণ্ড দিবেন, 

যেহেতু তাঁহাবা ভিক্ষা'দিয! চোরকে প্রতিপালন কৰে (৩)। 

বর্ধমান সমযে উল্লিখিত কর্তব্য গুলি প্রতিদিন সমাধ! 

করেন, এমন ব্রাঙ্গণই পট কোথায় এবং কদাচাবী বিপ্র- 

গণাক শাসনে রাখেন, এমন দওকর্ভাই বাকে? ব্রাঙ্গণ- 
গণ তাহাদের পদযোগ্য কার্য ককন। আপামর সাধা- 

রণকে মপাদশ প্রদান ককন, গনশ্তই তাহারা সম্মান 
লাভ কবিবেন। 

এখন মাব একটা বিষযেব মীমাংসা কবা আবশ্যক 

হইয়াছে । ব্রাহ্ষণত্ব কিজাতিব উপৰ নির্ভর কবে? এ 

। সম্বন্ধে প্রাচীন কালেব আর্য মহান্ঈভবগণ কি বলিয়াছেন, 

তাঁহা একবার আলোঁচন। কৰা বাঁউক _মহাভাবতেব বন- 

পর্কেম্পশীখিত আছে যে, রাজা ঘুধিষিব অঙ্জগব কর্ক 

প্রদত্ত দ্বইটা প্রশ্নের এই বপে উত্তর দিয়াছেন ,__ 
প্রশ্ন। ত্রাঙ্মণের লক্ষণ কি? 

সপ 25 এল 

€২) প্রথন অধ্যায় ৪5 গ্লেডক । 

€2) প্রথম অবা্য ৫৬ শ্লোক । 
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উদ্তব। ষ্য, দান, ক্ষমা, শীল, অহিংসা, তপস্তা ও 

দয় ধাহানে লক্ষিত ভষ, তিনিই ত্রাঙ্গণ। 

প্রশ্ন। যদি কোন শুদ্রে এই সকল লক্ষণ দেখা! যায়, 

তাহা হইলে সেও, কি ব্রাহ্মণ হইাত পাবে ? 

উন্তব। ব্রাক্ষণবশশাদ্ঠর হইালই ষে কেহ ব্রাহ্গণ 

হইবে, তাহা নহে, আর শুদ্রবংশে জন্মসিলেই যে কেহ 

শৃত্র হইবে, তাহার কোন কাবণ নঙ্গই | কিন্তু যাহাতে 

উল্লিথিত আচবণ সকন দেখা বায়, তিনিই ব্রাঙ্গণ। 

মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষবর্ষ বার্ণত আছে যে, 

একদা মহর্ষি ভবদ্বাঙকে, ব্রহ্ধর্ষি ভূগত বলিয়াছিলেন, হে 

তপোধন | মন্ুুষ্যলোকে জাতি বলি কোন প্রভেদর 

নাই। সমুদয় জগতই ব্রদ্ষমর 1 ত্রদ্ম হইতে সথষ্ট হইয়া 
মনুষ্যগণ ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব কর্ধের দ্বারা ভিন্ন তিন্ন জাতিতে 

পরিণত হইযাছে। 

এই পঝেব আর 'এক স্থানে ব্যাসদেব তাহার পুত্র 

শুকদেবকে যে উপদেশ দেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ মন্বন্ধে এই- 
কপ বশ! ভইয়াছে ঠ ষাহার মাহনও গহর্য নাই, অপমানেও 

ক্রোধ নাই এবং ঘিনি মকল জীবেব অভয়দাঁতা ,দে-জার! 
তাহাকেই ব্রাক্মণ বলেন। যিনি স্তুতি ও নমস্কারে সখ 
বোধ কধ্রন না! এবং যিনি দকল বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, 

দেবতার। তাহাকেই ব্রাঙ্গণ শেন। 

নিরালর্থ উপনিষদে বর্ণিত হইব(ছে যে, একদা ভরল্বাজ 
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শুনি ব্রদ্ধাকে লিজ্ঞামা করিয়াছিলেন, কো ত্রাঙ্গণ, 

ব্রাঙ্ধণ কে? ইহার প্রত্যত্তবে ব্রদ্ধা। বলিয়াছিলেন ব্রহ্ধবিৎ 

স এব ব্াক্ষণঃ। অর্থাৎ ধিনি ব্রঙ্ধকে জানেন, তিনিই 

ব্রাঙ্গণ। 

এক সময়ে ভূগুমুনি ভবদ্বঞ্কে ব্শিয়াছিলেন »-- 

ন বিশেযোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ত্রাঙ্মমিদং জগৎ। 

বর্ষণ! পূর্ব তি কর্মাভিবর্ণতাং গতম্ 

মহাভারত মো, ধ, ১৪। ১০) 

অর্থাৎ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। এই জগতে, পূর্বে 
সকলেই ত্রক্ষাকর্তৃক ব্রাহ্মণন্ূপে স্থষ্ট হইয়াছিল । ক্রমে ক্রমে 

তাহারা কর্মতেদে নান! বর্গে পরিণত হইয়াছিল। 

এক বর্ণভূক্ত লোকের অন্ত বর্ণ প্রার্থিব পক্ষে বিধিও 

শাস্ত্রে আছে, যথা ২ 

শুদ্রে চৈব ভবেরক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। 

ন বে শৃ্রে। ভবেঙ্ছুতরে| ব্রহ্ষণে। ন চব্রা্ষণঃ ॥ 

মহাভারত যে, ধঘ, ১৫ ১০। 

শ্সর্থাং যদাপি কেহ ব্রাক্গণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া! শুক্র 

সভায় লক্ষণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে শুর রূপে গণ্য 
হইবে এবং যদি কোন বাক্তি শৃদ্রবংশে জন্ম লইয়াও ব্রাঙ্ষণ- 

দের লক্ষণযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে ত্রাঙ্মণ বলিয়। 
নির্দেশ কয়া যাইতে পারে । | 
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ঘোহলধীত্য ছিজে। বেদম্ত্ কুরুতে শ্রমম্। 

স জীবন্রে শৃক্তবমান্ত চ্ছতি সান্বঘঃ॥ 
মনু, ২। ১৬৮ 

অর্থাৎ যে দকল ছি বেদ, অধ্যয়ন না! কবিয়। অন্ত 

অর্থাৎ উহিক নিপ্যাদি লাতে যত্ববান হয়েন, তাহার! 

জীবিভাবস্থাতেই নবংশে শৃদ্রত্ প্রাপ্ত হন। 

জশ্মকাধ্য।ৎ পবিভ্র্ট।ঃ সন্ষোপাঙ্জনবর্ধি ভাঃ। 

বেদঞ্চেবানধীয়ানাঃ সর্ক্ধে তে বৃষলাঃ স্ব তা ॥ 

তন্মাষলভীতেন এান্ষণেন বিশেষন্ছধ।  * 

অধ্যেতব্য হপ্যেকদেশো যদি সর্ববং ন শকাতে ॥ 

পরাশব ১২ শ অধায়, ২৯। ৩০। 

অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ অধ্ি কার্ধ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, 

খাহার। সন্ধ্যা উপাদন1 আদি করে না এবং ধাহার] বেদ- 

পাঠে বিরত, তাহাদ্দিগকে বুধগ বল" বায়। অতএব 

ধাহাদেব বৃষল হইবার আশঙ্ক! মাছে, তাহাদের উচিত যে 

লমগ্র বেদ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলেও তাহার একাংশ_ 

মাত্রও ্মধ্য্নন করেন | 

মহাভারতে আছে ২. 

জন্মন। জাতে শুজ্তঃ সংক্ষারান্দিজ উচাতে ॥ 

পিদপাঠা্যবেদিপ্রে। ব্রহ্গ জানাতি ব্রাহ্মণ ॥ 

অর্থাৎ জন্মকালে সকলেই শূড্র থাকে, উপনগ্নন আদি 

হস্কার হইলে তাহাদের দ্বিজ বলা যায়, বেদ অভ্যাস 
তত 
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করিলে তাহার বিগ হয় এবং ব্দ্ষকে জানলে ভাহারা 

ব্রাঙ্থীণ বলিয! গণ্য হয়। 

অত্রিসংহিতাঁষ আছে £-- 

ব্রক্মহত্বং ন জাগাতি ব্্স্থত্রেছ গর্বিত 2। 

তেনৈৰ দস চ পাঁপেন বিপ্রঃ পশুরদাহৃ&:॥ 

অর্থাৎ যে ব্রাহ্গণ ব্রশ্ধতন্ব বগত না হইথ! ব্রহ্মশ্থ এ 

ধাঁবণ জন্য গর্বিত, তিনি "শাই পাপের নিমিন্ত শিপ্র-্পস্ 

নামে অভিহিত হইয়। থাকেন। 

আমর! দেখিলাম ?েশ ধাহাব! ব্রাহ্গাণব নিদ্দিষ্ট কর্তব্য 

সকল পালন কবেন, তাহাঁরই ব্রান্ণ, এবং ধাচাবা তৎপাক্ষ 

পরাধুখ তাহাবা পতিত এবং ব্রাঙ্গণোচিত সন্বম ও বুঁও 
লাভে বঞ্চিত। প্রাচীন কাগে রাজশানন ছিল, সুতবাং 

কদাচারী দ্বিজগণ যে দত ও সম!গচুত হইতেন, ইহা 

বিচিত্র নহে। কিন্ত নিমশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া গুণের 

গ্রভীবে উচ্চশ্রেণিতুক্ত হওয়া সহজ কথা নহে। আমবা 
শাহ্রীয় গ্রমাণেব দ্বাবা দ্রেখাইলাম বটে যে, ত্রাঙ্গা্ জাতির 
উপর নির্ভ৭ করে না৷ এবং বিনি ব্রদ্ধাকে জানেন, তিনিই 

ব্রাঙ্মণ।. এখন দেখা যাউক নি্-খ্রেণীগ্থ বান্তি গুণের 

প্রভাবে উচ্শ্রেণিভূুক হইয়াছেন কি না। 
শ্রীমস্তাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীঘ্র অধ্যায়ে নিথিত 

আছে যে, ক্ষত্রিয়বংশোদ্তব খষভের একশত পুত্রেব মধ্যে 

একাশটতি জন কর্ম-তন্ত-গ্রণেতা। ব্রাহ্মণ হইস্কা ছিলেন, এবং 
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কবি হবিঃ তি নগ্ন জন পবমার্থনিবপক মুনি হইয়া 

ছি'লন। এতদগন্থেব নন্ম স্কন্ধেব একবিংশ অধ্যাষে 

বর্ণিত "মাছে ধে, গার্গয ক্ষত্রাি হইতে উৎপন্ন হইলেও 

ব্রাহ্মণ হইযাছিলেন ১ ছুবিতক্ষ*য়র তিন পৃত্র ত্রাঙ্গণত্ব লাভ 

কবিয়াছিলেন এবং অঙ্গনাঢেব ন্ণে প্রিরমেধাদি দ্বিজগণ 

উৎপন্ন হন। এই অধ্যাবেতেই আছে বে, মুদগল হইতে 

্রান্মণ জাতি ঘৌদ্গ 1 গোত্রেব্টত্ধন্তি হা। বিফুপুবা- 

ণের চতুর্থ অংশের একবিংশ অধ্যা্ব শেষে পিবৃত হই- 

যাছ যে, যে বংশ ব্রহ্মা ও "গত্রগগণেব উৎপাদক, 

যে বংশ বাজর্ষিগণ কন্তৃক অশঙ্কৃত, সেই বংশ কলিবণগ 

, ক্ষেমক নামক রাজানেই শেষ হইবে। হবিবংশের অন্তর্গত 

হরিবংশপর্কোন একাদশ অধ্যায বর্ণিত হইয়া" যে, নাভা- 

গাবিঠের ছুইএপুত্র পূর্বে বৈশ্ত ছিলেন, কিন্তু কালে তাহাব] 

বা্গণন্থ প্রাপ্ত হন। শুদ্র জর্দতর আন্তর্দত ব্যক্তিও যে 

ব্রাহ্মণ লাভ কবিনাছিলেন, ভাঙারও প্রমাণ আছে। 

বশিষ্ট পন্থী অক্ষমালী এবং কণ্ুদেব জননী উলকী পূর্বে 

শ্ড্রা ছাজেন, এবং বলি”ত কি, ভগবান ন্যাসদেবের জননী 

শ্রী ছিলেন। যখন পরশুবাম সমুদ্রহীরে বাঁ ক্ষরেন 

তান কতকগুলি ধীববাক ত্রান্মণত্ব প্রদান কবিয়! তাহী- 
দিগঞে উত্তর কোকণে সংস্তাপিত কবিবাছিলেন, এবং 

বর্তমান মমধে এই সকলগ্ত্রাহ্গণ দাক্ষিণাত্যে কোকণস্থ 

ব্রাহ্মণ বলিধ! বিখ্যাত। 
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শৃর্রাদি নিকট বর্ণের অন্তর্গত বংশ, ক্রাক্ষণার্দি উচ্চ 
বংশের সহিত বৈবাহিক সুত্রে বন্ধ হওযাতে থে উচ্চ বর্ণ প্রাপ্ত 

হইয়াছিল তাহাবও প্রমাণ আছে। যথ! মন্গুসংহিত1 ১ 

শুর্রাযাং ব্রান্মণাজ্জীতঃ€ শ্রয়সা চেৎ প্রজাযতে। 

অশ্রেষাঁন্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ যুগাঁৎ ॥ ১০ 1 ৬০ 

শৃর্ো ত্রাঙ্গণভামেতি ব্রাঙ্গণণ্চৈতি শূত্রতাম্। 

ক্ষত্রিয়াজ্জা হস্ত বিশ্াস্বৈশ্যাৎ হখৈব চ। ১০ ॥ ৬৬ 

অর্থাৎ বিবাহিতা শুদ্রাতে ব্রাহ্মণের ওরসজাতা। পাবশব 

নায়ী কন্ত। যদি অন্ঠ*াক্গণ লিবাহ করে এবং তাহার 

কন্তাঁকে যদি অপর ব্রাঙ্গণ বিবাহ কবে, এবং এই প্রকার 

্রাঙ্মণ সংসর্গ ঘদ্যপি ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্য্যন্ত চলে, 

তাহা হইলে সপ্ত জান্ম উপণ্বাক্ত পাবশবাখ্য বর্ণ, বীজের 
উৎকর্ষত! জন্য, ত্ান্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এব এই পদ্ধতি 

ক্রমে যেমন শূদ্রপ্ত ব্রাহ্মণ হয়, এবং ব্রাহ্মণও শৃদ্র হয়) 

থাকে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও শুদ্র হয় এবং শুদ্র 

, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাঁকে। 

এ পর্ষান্ত ধাহ] বলা, হইল, তাহার দ্বাব1' প্রতীয়মান 

হইশ্রে/ষ,, প্রাচীন কালে মার্ধ্যমমাজ অতি উদ্দাবভান্ক 

স্চীলিত হইত। জাতি বিভাগ অনিষ্টব কারগ না হইয়া 

সমাঁজকে পবিত্র ভাবে রক্ষা করিত । যেমন এক" দিকে 

আপন আপন সংকার্যেব প্রভাঞ্ৰ হীন জাতিব মস্তর্গত 

ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ বর্ণের ন্তর্ত হইতেন, ত্রেমনি অপর দিকে 
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্রাঙ্মণ আদি উৎকষ্টবর্ণহুক্ক ব্যক্তিগণ আপন আপম 
কর্তব্য না করিলে পতিত অথবা হীন জাতি প্রাপ্ত হইতেন। 

প্রাচীন আধ্য দমাজে আর একটা উদাবভাঁব দেখা যাঁ-- 

প্রথম তিনটা বর্ণের মধ্যে মান্থাব ব্যবহার চলিত। ক্ষত্রিক্ 

বাঞজগণ যজ্ঞ কর! ব্রাহ্ষণার্দগকে নিষন্থণ করিতেন, এবং 

ব্রাহ্মণেবাও মানন্দেণ নহিত ভোজন কবিতেন। মহাভারত 

পাঠ অবগত হওর। মাঘ যে, গ্লাণুরদেব বনবাদ কালে 

দ্রৌপদী ম্বঘং বন্ধন করিখ! ব্রাহ্গণদিগকে ভোজন করা- 

হতেন। এতং নন্বাঙ্ পব।শব স্দংহিতার একটা উদাব 

বাণস্তা দেখা যায়, বখ1,-- 

ক্ষত্রমোবাণি ন্ব'ঠাব। খিযাবান্তী শুচিত্রনৌ । 

দগৃহেধু খি৬৬1 18 হব্যকঞখেফু নি ত্যশঃ ॥ ১১। ১৩। 

অর্থাৎ বপ্যপি কোন ক্ষত্রির কিন্বা বৈশ্য গুদ্ধাচাব ৪ 

নতকম্মশীল হয়েন, তাহা হইলে ব্রাঙ্মগেরা মকন নমথে 

দৈধ ও পৈত্র্য কন্ম তাহাব বাটাতে ভোজন কবিতে 

পাবেন। কিন্ত হুঃখর কথ]কি কহিব, বর্তমান সমদ্ধে 
্রাহ্মণদিগের মধোই কত দল দেখ বায়। ্ 

বঙ্গদেশে বাঢা ও বাংবন্ত্র নামে তে ছুটা প্রধ+$ শ্রেণী 

আঁছে। আবাব এই ছুই শ্রেণীব অন্তর্গত কত বিভাগ 

আছেঁ। এতছিন্ন বৈদিক, সপ্তশতী গ্রতৃতি কত্ত ছোট 

ছোট বিভাগ বহিযাছে। *এই লকল বিভাগে তো বঙ্গদমাজ 

ছন্ ভিন্ন হইযা৷ গিষাছে। আবার তাহার উপর কৌলীন্ত 
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প্রথা প্রচলিত হইয়া আমাদেব দুববস্থাব একশেষ করি- 
যাছে। একশ্রেণীর কিন্বা এক বিভাগের ব্রাদ্ষণ তো অন্ত 

শ্রেণী বা বিভাগের ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিবেই ন1। 

হুঃখের কথা কি বলিব, একজন বড কুলীন ছোট কুলীন 

কিছ্বা কুলহীনের বাটাতে ভোজন কথিবে না। উত্তৰ পশ্চিম 
প্রদেশে দেখ! যাক যে, তথাকাৰ সমাজ দোঁবে চোকে 

প্রভৃতি নানা ভাগে “বিভক্ত এবং এক বিভাগে লোক 
অন্ত বিভাগের লৌকের সহিত ভোজন করে না। বলিতে 

কি, এ অঞ্চলে 'প্রত্যেলর বর্ষণের স্বতন্থ চৌকা। দাক্ষি- 

শাত্যেও এই ভাঁব। কোকণস্ত, দেশস্থ গ্রন্তি কষেকটী 

তাগে এখানকার সমাজ বিভক্ত। কিন্তু অন্য প্রদেশ 

অপেক্ষ। আমাদেব বাঙ্গীল! দেশেব অধিক ছুর্দশা দেখ 

যাইতেছে। বড বড় প্রত্ব-তব্ববিৎগণ স্থির করিয়াছেন থে, 

বঙ্গের কায়স্থগণ' শূ্র নহেন, তাহাব। ক্ষত্রিয়। কিন্ু' 

্রাঙ্মণদের এতদুর আধিপত্য যে, তাধাদিগ'ক শুত্ধের ন্তাষ 
,অবস্থিতি কিতে হইয়াছে । , উপাধির পূর্বে তাহাধিগকে 

“দাস” শব্ধ বাবহার কবিভে হইবে, সাতে তাহাদের 

বদিকঃ স্থান স্বতন্ত্র হইবে, এবং কোন বাটাতে নিমন্ত্রিত 

হইলে, ব্রাহ্মণদের ভোজন হইলে পর তাহারা ভোঞ্জন 

করিতে পারিবেন। দাক্ষিণাত্য তো বিগুদ্ধ ব্রাহ্মণে' পরি- 

পুরিত- কিন্ত, এখানে এগ্রকাঁন কঠোর নিয়ম নাই। 
ক্ষত্রিয় ও বৈশের কথ! দুরে থাক, ত্রাক্ণগণ এক ঘরে 
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শৃদ্রের মহিত তোঞন করিয়া! থাকেন, তবে পঙকতি মাত্র 

ভেদ -ত্রান্মণদেব এক পঙক্তি এবং শুদ্রদেব আর এক 

পঙক্তি। এ অঞ্চলে কত ব্রাঙ্গণ ইউরোপ ও আমেরিকা 

ভ্রমণ কবিয়া আদিতেছেন,কি তর কাহা? কও সমাজচুুত হইতে 
দেখা যায় না। অবশ্য তাহাব] শান্্রীদিগেব আদেশ মত 

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, কিন্ত বালাল। দেশে এ সম্বন্ধে 

যে গ্রকার উত্পীডন হইয়া থাকে, এদেশে তাহার কিছুই 

দেখ যায় না। ইহ] অতিশয় ছুঃখের বিষয় ষে। আমাদের 

দেশের ব্রাহ্মণগণ অতীব সংকাণ১,তাব প্রকাশ করিয়া 

থাকেন। ইহার দ্বাব! বে তাহাবা দেশের আনষ্টসাধন 

, করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পা1রতেছেন না। নানা কাবণে 
আমাদেব দেশের লোককে ই'উরোপ কিন্বা আমেরিকায় 
যাইতেই হইবে এবং ক্রমে ভ্রমে এই সকল লোকের 

সংখ্যা বুদ্ধ হহতে থাঁকিবে। খন দস্তেব বশীস্ৃত হই! 

তাহাদিগকে সমাজচু।ত কাঁতে পাবেন, বিশ্ব যখন 

তাহদেও সংখ্যা আধক হহবে। তখন তাহাবাই [হনুসমাঞ 

জের শীর্ষস্থান আঁধকার কার্ববেন। নিম্নপর্ণ ভুক্ত? ব্যক্তি- 

দগের প্রাতও ব্রাহ্মণ মহাশয়দেব উদারতা দেখ্বন উচিত | 

আকাল ত্রাহ্মণেরা আপন আপন কর্তব্য সাধনে বিরত, 

আবার তাহাদেব মধ্যে অনেকে কদাচারী। এ অবস্থান 
ঠাহাদের নিম়শ্রেণন্থ বাক্চিগণের মমক্ষে লজ্জায় মস্তক নত 

কর! উচিত। কিন্তু এপ করাদুবে থাকু। তাহার অপব 
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জাতিকে ঘ্বণার চক্ষে দেখির! থাকেন, এবং যব্যপি কোন" 

রূপে মধ্যাদার ক্রুী হয়, তাহা হইলে আব রক্ষা থাকে 

না। তাহারা নিজে সম্মান পাইবাব যোগ) নহেন, অথচ 

অপব কেহ তাহাদিগকে নাঙ্গণোচিত সম্মান না দিলে 

তীহাব উগ্রমুত্তি ধাবণ কবেন। আবককি বশিব-_-ছাভা 

দের “একটু খানি বিষ নাই কুল] পান। চক্র”। ব্রাহ্মণণ্দৰ 

বিবেচনা কৰা উচিঞ থে কারস্থ ও শূদ্রদব মো এমন 

সকল দাবুচো লোক আছেন, য।হানা কোন এ"শ 

তাহাদেব তুপনার় হী৮৮নহেন। এ সকশ শোককে দাস 

আখ্যা দিণ। তাহাদগকে ঘ্বণাব চক্ষ দণ। কি ব্রাহ্ম না 

শযদের উচিত? এই নক ব্যপ্ঞি ব্রান্ম'হ প্রাপ্ত হহবান 

ফে।গ্য, এবং প্রাচীন কাল হই" তাহাবা। ব্রাঙ্গণ গইতে 

পারিতেন। আমাদের সখাজেও বর্তমাণ অবস্থা এক 

বারে প্রাচীন কাঁবের শিরম অবলম্বন কব। পবামশ,নদ 

নহে, এবং সেবপ চেষ্ট' কিনে স্ুকণ পাণ্ড হওা। দবৰ 

থাক্, ববং আন হইপারই, সস্ভাবনা। কিস্ত, ব্রাহ্মাদের 

উচিত থে, নিয়শ্রেণীর লোকণেন প্রতি তাহা] করায় ক্র ম 

উদান্ডা দ্েখাহাুত যন্ত্রঃান হয়েন। সর্ধ প্রথমে পুকষণ্দর 

নাম হইতে দাস” এবং বমগাদেস নাম হইতে “দাসী” 

উঠাইয1! দেওয়া কর্তব্য। এখন দেখা যাষ, খনেকে 

গোপন ভাবে নিয়শ্রেণীৰ ব্যাক্তদের বাটাতে জলযোগ 

কবিধা থাকেন। এ প্রকার কপটভাচবণেব : প্রযোঞ্জন 
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দেখি না। প্রকান্ত ভাবে ভদ্রলোকের বাটীতে মিষ্টারাদি 
ভক্ষণ করিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না। এবপ কবিনো 

আবে উদারতা দেখান হয়, এবং তাহ! হইলে ব্রাহ্মণদেব 

সহিত অন্ত শ্রেণীব বাক্তিগণেক সঙ্ভাব বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন 

কালে খন ব্রাহ্ষণগণ ক্ষত্রিয়দের বাটীতে প্রকাস্তররূপে 

(ভোঁজন কবিত্তেন, তখন বর্মান সময়ে কায়স্থদেব বাটাতে 

“লাহাব” কব! ধন্মবিগহিত কার্ধ%* বশ যাইতে পাবে 

না। আমবা মবগত আছি যে, ভদ্র কাযস্থ ও শৃদ্রগণ 

ত্রাহ্মণদিগক্ষে বীতিমন সম্মান কবিই,থাকেন, এবং আম- 

রাও আশা করি, তীহাব! এই প্রকাঁব ব্যবহার করিতে 

. থাকিবেন। যে সকল ব্রাহ্মণ গুণান্িত, তাহাবাত গৌরবা- 
শ্বিত হইবেনই , কিন্তু, «য সঞধল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের ন্যায় 

গুণমন্পন্ন নাহন, দেশপুজ্য খষিগণেব বংশসভ্ভৃত বলিয়া 

তীভাবাঁও সম্মন পাইবাঁর যোগ্য। ) 

বর্তমান সময়ের বিধাহপদ্ধতি আমাদের সমান্জেব 

যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন কবিতেছে। প্রাচীন" কাশ শৃদ্রবংশ 

হইতও ব্রা্গণ আদি শ্রেষ্ঠ ব্গভুক্ত,?শাক কন্তা গ্রহণ করিন্চ 

এবং এই প্রকাৰ টৈবাহিক বদ্ধনেব জন্য অ"নক শৃদ্রবংশ 

ক্রম ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইত। আমাদর লমাজর বর্তমণন 

অবস্তঘ অসবর্ণ বিখাহ প্রথা প্রচলিত কথিলে শুভ ফলনা 

ফলিতে পাবে, কিন্ত প্রন্ধ্যেক বর্ণের অন্তর্গত এক শ্রেণী 

লোকেব "অন্য শ্রেণী লোকেন স্থিত বৈনাহিক বন্ধনে 
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আবদ্ধ হওখ। অতীব প্রশ্শাজনীয় হইরা উঠিযাছে ৷ প্রাঙ্গণ 

দেব মধ্যে ত দুইটি প্রধান বিভাগ, বাটীও বারেন্র_+ 

আছে। আবাব এই ছুটি বিভাগর অন্তর্গত কত শশ্রনী 

ংস্কাপিত হইযাছে । কৌতীন্য প্রথই বঙ্গীর সমাজকে 

নানা ভাণে বিভক্ত করি আমাদখ মহা নিই সাধন 

কবিতেছে। ইহা হইতে ব€ বিবাহে জধন্য দৃশ্য শামা 

দেখ নঘনগে।চব ইত /হ _ইগাই শিশু:ববাভ ও কনা! 

বিক্রয়কে প্রশ্রব দিছেছে। আশ্চপর্যাব বিষয় এই €য, এই 

জঘন্য কৌলীন। প্রথা ধায় শাপনকে পদদতাত ক।বষ। মহ 

দণ্তে বিবাজ কবিতেন্ছ। শারশব শান এই যে, পুষ্প তা 

কন্যাকে কোন মণন্তই অবিপা1,তা বাথ ধাইতে পারে না, 

কিন্ত কুলীনগণ অনায়ামেই 'এ কণ্ঠাৰ শাসনণক অতিক্রম 

করিতেছেন । একপ ক্রটথ জনা হি্ুঘাত্রকেই কমুষত 

হুইতে হর়,এবং পপথ গুন হ্ুনা তত।দিগের প্রাবশ্চি্ত কৰা 

'আবশ)ক। কিন্ত কুলীন মহাশবেবা নিকদ্বেগে কালযাপন 

।কবেন, তাহাবা পবিত্র থাণ্কন, এবং ভাহাবের পক্ষে 

প্রাবশ্চিদ্ডের আবশ্যকতা নাই। আমাদেব সমাজ এই 
/প্রকাত্রু, বৈষম্য আছে বালয়াই ত খাজপুকষেবা আামাদের 

ধণ্মান্তষ্ঠানেব প্রতি শ্রস্ধা প্রকাশ করবেন না। এবং এত 

প্রতিবাদে পৰ৪ যে- সংবাননক্মতিৰ আইনের পারুশিপি 

বিধিবদ্ধ হইল, আমদের সনার্দেক শিখিশ ত। তাহার একটা 

গ্রধান কাবণ। রুঙবিদ্য ব্াক্তিগণ্ণর দংখ]া বৃদ্ধি হইতো 
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দেখিয়। আঁমব| কিছুকাল পূর্বে বিবেচন1। কবিয়াছিলাম” 

যে, কৌলীন্য প্রথা আর অধিক দ্দিন আধিপত্য করিতে 

পাবিব না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান লমায়ও 

অনেক কৃতবিদা বাক্চিকে ইহার বশ্যতা স্বীকার করত 

ধর্মবিগর্হিত কার্য কবিতে দেখা যায়। কুপ্রথাব কি 

আশ্চর্য প্রভাব । ইহা একবাব বদ্ধমূল হইলে ইহাকে 

ৎপাঁটিত কর! কঠিন হইয়। উঠে এপ অবস্থায় আমা- 

দের মাব নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। সকলে বদ্ধপবিকব 

হস্টন। যদ্যপি কৌণীন্য প্রথাটিস্ছ উঠাইতে ইচ্ছা না 

করেন, ইহাকে সংশাধন করুন| ইহাব অন্তর্গত বযেকটি 

মেল একত্র করুন এবং যাহাতে বহুবিবাহ প্রভৃতি আমা- 

দের সমাজাক কলু'যত না করে তংপক্ষে যত্ববান হউন। 
উপাবে ধাহ। খিবুত কবা হইল, তাহার দ্বাব। প্রত্ীয়- 

মান হইতেছে যে, শান্ত্রকারগণ* সাদাজিঙ্ক নিবম সকল 

অতি উদারভাবে বিধিবদ্ধ কবিয়াছেন। আমবা1 তদনুসারে 

না চলিযাই যর অনষ্টেব কুত্রপাত করিবাছি। আমরা » 

আরে! দেখিতে পাই যে, শ্তরকারুগণ ভবিষাতেন প্রতি 

তুষ্ট রাখিয়া ব্যবস্থ' সকণ প্রণয়ন করিয়াছেন।, পণশর 

সংহিতা কলিধুগেব শান্তর বশিয়া প্রলিদ্ধ। ইহাতে লিখিত 

আছে_, 

ষট কন্মনিরতো| বিপ্রঃ বুদষিকর্মাণি কারয্নেখ। ১1২ 

অর্থাৎ 'যট্কর্শনিরত বিগ্র কৃষি কর্ম করিতে পাবেন। 
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্ান্ষণ যে স্বয়ং ভূমি কর্ষণ করিতে পাবেন, তংপক্ষে 
ষন্দেহ নাই। ইহার কিঞ্চিৎ পবেই এই ব্যবস্থাটা দেখিতে 

পাই__ 
স্বয়ং কৃষ্টে তথ ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্ স্বয়মঞ্জিতৈঃ 

নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ত্রতুদীক্ষার্চ কাঁরয়েৎ।॥ ২।৭ 

অর্থাৎ, ত্রাঙ্ষণ স্বয়ং ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া! স্বোপার্জিত 

ধান্ত দ্বার! পঞ্চ যজ্ঞ কুরিত্রে এবং ক্রতুদীক্ষা কবাইবে। 

কৃষিকার্ধ্য ব্যতীত ব্রাহ্মণগণ কোন কোন দ্রব্য বিক্রর 
কহির1 ধন উপার্জন ও্পরতে পারেন । যথাঃ - 

তিল। বসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয1 ধান্য তৎসমাঃ। 

বিপ্রসৈবংবিধা বৃত্তিস্তু ণকাষ্ঠাদিবিক্রয়ঃ ॥ ২। ৮ 

অর্থাৎ ব্রাহ্ধণদের তিল ও রদ বিক্রয় করা নিষেধ, 

কিন্তু, ধান্য ও তাহার লদৃশ দ্রব্য এবং তৃণ কাষ্ঠাদি বিক্রয় 

কবিতে পারেন।' তাহাদের এবন্প্রকার বৃত্তি দুষণীয় নহে । 

আজকাল €ক্ষত্র কর্ষণ এবং ধান্য কাষ্ঠার্দি বিক্রপ় 

অতি হেয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । কিন্তু বর্তমান 

মময়ে মর্থ উপার্জন যে রূণ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিগ্নাছে, 
আঙগত্দর সমাজে এ প্রকার সংকীর্ণ ভাব থাকা উচিত 

নহে। বিশেষতঃ এ কার্ধ্য যখন শান্ত্রসগ্মত তথন আমা- 

দের ইহা অবলম্বন করা কর্তবা। 

ধর্ম আলোচন। সন্ধেও শাঞ্রকারগণ উদাবতা। দেখা 

ইয়াছেন। বুর্কেদের ২* অধ্যায়ে এই মন্ত্র আছেঃ. 
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খন্থ্রুমাং বা কাণীং মা বনি জমেতাঃ। ্ন্মরীজন্যানযা তু 

*দ্রাঘ ছাষযায় চস্বায়চারণায়। প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণামৈ দাতুরিহ ভূ 

মধ" গে কামঃ মামু মাদো নম ॥ 

যেপ আমি কল্যাণীয় অর্থাৎ প্রহিক ও পাব 
'্রক বিষয়ের সুখকর খ্প্ধেদাধি চারি বেদের পবিত্র 

পাগা দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তজ্জপ হে 

অনুয্যগণ, তোমবাও মনুষা মাত্রকেই বেদরূপ বাণীর উপ. 

“দশ প্রদান করিবে। এই কলাগুণীয় উপুদেশ তোমর! 

ব্লাঙ্ধণ ক্ষত্রিয় আর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য তথা শৃদ্র, ভূত্য ও অর- 

নায় অর্থাৎ অতি শূদ্রাদিকেও প্রদ্ধান করিবে। যে বপ 

" আমি বেদ বিদ্যার উপদেশ কিয় বিদ্বানদিগের আত্মাতে 

প্রয় হইয়। র্হিাছি এবং যেরূপ আমি দাত! ও চবিত্র" 

বান: পুরুষের প্রিয় হইয়াছি তক্জপে ত্েমরাও পক্ষপাত 

বছিত হইয়া বেদ বিদ্যা! অবণ করিয়া সকলের প্রিয় হইবে 
ইত্যাদি । * 

যদিও যন্াদি শাগ্রকারগণ স্ত্রী জাতি ও শুদ্রদিগকে বেদ” 
শাস্ত্রে অধিকার দেন নাই, তথাপি ভর শাস্ত্রে ইহাদের 

প্রতি যথেষ্ট উদারতা দেখান হঠ্য়াছে। তাহার! ইহার 

অন্ৃষণুয়ী সন্ধ্যা ও পূ! কবিভে পারে। যহানির্বাণ তন্ত্র, 

মহাদেব পার্বতীকে সম্বেটধন করিযা বলিতেছেন-_ 
বির 

« ১৮১৪ শকের পৌষ মাসের তদ্ববোধিনী পত্তিকা হইতে উদ্দ,ড। 
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7. পৃট্রাঁদান্তজা ভীনামবিকবোহস্তি বেবলম্। 

আগমোক্তবিপবী দেবি সব্বমিদ্ধিত্ততে। ভবেৎ ॥ ৮ 1৮০ । 

হে দেবি। শুদ্র ও অন্যান্ত সামান্ত জাতির কেবল 

তানাক্ত নিধিতেই অধিকার লাছে। তাহার দ্বাবাই তাহা- 

দেন সকল প্রকাঁব সিদ্ধি হইবে । 

এই কথা শ্রবণ করিষা পার্বতী মহাঁদেবকে জিজ্ঞাস? 

' কাপলেন-নাথ। অুঁমি ৰলিবাছ যে, কণি প্রবল হইল 

পমদ্রাধ বর্ণেবই দ্ধ অন্ুসাধে কার্য কর! উচিত, তবে এখন 

“কন ত্রাহ্মণদিগকে ঈ্ৈধিক ক্রিধাতে নিযোজিত কবিতেছ । 

এই প্রশ্নেব উত্তবে মহাদেব বলিলেনঃ-- 

দ্বিজাদীনা” পভেদার্থ” শছেভাঃ পবমেগবি। 

অক্ষোমং বৈদিবী প্রোকা প্রাগেবাহ্িক কর্মণাম্ 7 ৮ ₹৮৮1 

অন্থ। পাস্তবৈম্মাগৈ? কেবল; সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ। 

সত্য, সতা, *ন, মজা, জ্ুত্যমেতন্ন সংশয় ॥ ৮1 ৮৯। 

হে গবমেশ্বপ্রি 1 শুদ্র হইতে দ্বিজগণকে পৃথক কবি- 
বাব জন্যই, তাহাদের তন্্রবিহিত আহ্িকেব পুক্ধে 

বৈদিক" সন্ধ্যাব বাবস্থ করা হইয়াছে, নতুবা, বৈদিক 
সন্ধ্যা'না ববিয়াও কফেবন্ধু শৈব পদ্ধতির অন্রসাবে চলিলে 

কার্য সিদ্ধ হইবে । ইহা ঘে সত্য এবং বিশেবপে সত্য 
তংপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। মহাদেবের এই বাক্যগুলিৰ 

দ্বাবা প্রতীয়মান হইতেছে যে* দ্বিজগণের গৌরব রক্ষা 

কবিবার জন্যই মহাদেব এবম্প্রকার ব্যবস্থা কপিবাছেন। 



| ৬ | 
জার বেদের মর্যাদা বক্ষ কবাও তাহার অভি প্রার বলিঘ 

বোধ হয়। যেঘ্িজগা এক সময়ে জ্ঞানে ও খন্দে উন্নহ 

হইয়া ভাবতের গৌরব বৃদ্ধি করিযাছিলেন এবং ভার-- 

বাসীদের যথেষ্ট উন্নতি সাধন, কবিষাছিলেন, তীহাণ্ের 

ংশধরগণ বিহিত সন্মান প্রাপ্ত হবেন, ইহ] কাহার ন। 

ইচ্ছা? আর বোদর কথাকি কহিব? যেবেদ শাস্তেন 

আদেশ সকল পালন কবিষা ভর্খবতত্বাসীগণ এক সমণ্য 

সর্ধাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং বলিতে কি, মানব- 

মগ্ডলীব শীর্ষস্থান অধিকাঝ কবিষত্বিল, বে বেদ কেবণ 

ভাবতবার্ষ নহে, পৃ।থবীব অন্যান্ত স্থানেও বিণেবপে সমা 

দূত, সে বেদ কি কথন উপেক্ষিত হইতে পাবে ? 

আমবা। দোখলাম বে, ধারন ও সমাজসংস্কার সন্ব+ 
আমাদেব শান্ত্রকাবগণ ভবিষাতেব অভ।ব বুঝিষ। ব্যবস্থা 

কবিবাছেন। আমবা আবো *দখিলাম' বে, তীহাদেদ 

কর্ঠক প্রদর্শিত পথ ত্যাগ কবাতেই আমুবা ধন্ম € 

সমাজ সম্বন্ধ অতি হীনাবস্থায়,নিপতিত হইয়াছি। এখন * 

জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদেব *বর্তমঞ্ধন অবন্তার কি কৰা 

কর্তবা? বর্তমান সময়েব আন্দোলনে লোকের যে হিন্দু 

ধন্মুর প্রতি আস্থা জন্মিযাছে, তত্নপ্বন্ধে কোন সন্দেহ 
নাই।* বঙ্গদেশেব চারিদিকে হবিসভা,আর্ধ্যসভ] প্রতি 

প্রানট্টিত হইতেছে এবংঈসনেকে এই নকল সভায় যোশ 

নয়] হি ধন্মপরিপোষক বক্ততা ও শান্তর ব্যাখ্যা শ্রবণ 



[৪৯ ] 

ফরিতেছে। শাস্গ্রন্থ মকল বাঙ্গালা ভাষায অন্বাদিত 

সবইয়। বহুল পে প্রচার হইতেছে এবং 'অনেকে এই 

সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়৷ তৃপ্থি লাভ করিতেছে। ' কিন্ত 

কেবল বক্ততা ও শাস্ত্র ব্যাখা শুনিলে চলাব না। হিন্দু 
ধর্ম যে এখন বাহ্ আডঙ্বরে পূর্ণ হইয়াছে, তৎপক্ষে সানেহ 

মাত্র নাই। ইহাৰ প্রকৃত অনুষ্টান অতি অল্প লোকেই 

কবিধা থাকে। ত্বারতবর্ধায আর্ধা-ধন্মগ্রচাৰিণী সভা! 

কর্তক প্রকাশিত একথানি পুস্তিকায় লিখিত মাছে- 

“শিক্ষা ও অনুষ্ঠান জন্তাবে, আধ্য-ধর্ম আজকাল মাড- 

স্বরের শেষ মাত্র হউযাছে।” * *্* “বর্বর নাহ লক্ষণ 

ভাঝতবর্ষকে ভূলাইতে পাবে না। কেবল বক্ত তা, ঈগ্বব 

লাভেচ্ছা শুন্য হইয! শান্ত্রপাঠ, কতঞগ্াণ সাশ্্রনাবিক 

বাসথাহুষ্ঠান দ্বাবা ভারতীয় ধন্ম পুনজ্জী্বত ভইবে না।” 
কি উপায়ে ভাবতে প্ররুতনূপে ধন্মপ্রচাব হইব, এই 

পুস্তিকায় লিখিত আছে--“বে ধর্দ্রভাব প্রচান্রিত হইণে 

*.দখিব ষে, ভাবতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি আধ্যগণের যোগ, 

ভ্রান ও দর্দ্দাচাব ন্বরণ করিয়া (প্রেমাক্জপূর্ণ নয়নে তাহা 

দেব গুগানে উল্লাস-যুক্ত হইয়াছে, “ধন্মাৎপরতরং নহি” 
বলিয়া মানবীয় কর্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছে. “এক এব 

্ুহদ্ম্ঠঠ বলিয়া, নারায়ণকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে 

শিখিয়াছে, তাহাই ভাবতে ধন্ম প্রচার | ৃ 

উল্লিখিত পুস্তিকাখানি প্রকাশ হইবার পর কম্েক 



[ ৪১ ] 

বসব অতিবাহিত হইয়াছে। এই পুস্তিকাতে ১০৯টা 

ধশ্ম ও নীতিনভার একটা তালিকা সন্নিবেশিত আছে৷ 

এখন' এ প্রকার সভার সংখ্যা বোধ হর তাহাবৰ তিনগুণ 

বৃদ্ধি হইয়াছে । এই সকল সভায় বক্ততা, শান্ত্রব্যাখ্যা ও 

কীর্তন আদি হইয়া থাকে । এতদ্বারা সিদ্ধান্ত কৰা 

যাইতে পারে যে, শোকের ধর্্বেব প্রতি মতি হইয়াছে 

এবং শা*স্ব অভিপ্রাধ জানিবাব* জন্য তাহাদেব যন্্ 

আছে। নিদ্রিত হিন্দুসমাজ এখন জাগ্রত হইষাছে। 

যে সমাজ কিছুকাল পু্্ব অপাড "ছিল, তাহাতে এখন 
উদ্যমেব লক্ষণ দেখা যাইতেছে । ইহা যে, হিন্দুধন্ম প্রচা- 

বকদেব অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমের ফল তৎপক্ষে সন্দেহ 

মাত্র নাই। এবং এজন্য আমবা তাহাদিগকে অন্তরের 

সহিত সাধুবাদ দ্িই। কিন্তু উপরোক্ত পুস্তিকাঁলেখক 

যেসকল আশার কথা প্রকাশ করিষাছেন, তাহা সফল 

ইঙবার এখনে! অনেক বিলম্ব আছে। কেবল সভানমিতিব 

দ্বারা তাহা,সিদ্ধ হইবে না। শ্ময়ে সময়ে বক্তৃতা ও শাশ” 

ব্যাধ্যা শ্রবণ'করিলে কোন বিশেষ ফল আশা কবা 

যাইতে পারে না। হিন্দু-ধর্মের প্রকৃত অনুষ্ঠান রুর! চাই-- 

প্রতি গৃহে পবিত্র পরিবার সংগঠন কর! উচিত -পবিবারস্ত 

সকলেব অন্তরের সহিত ধর্-মনুষ্ঠান ও ধন্মালোচন! কৰা 

আবশ্তক) কিন্ত ছঃখের'কথ| কি কহিব, সেদিকে দৃষ্টি 
পাত কৰিলে হতাশ হইতে হয়।, অনেকেই দন্ধ্যা আহক 
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কবেন না, এবং ধাভাবা কবেন, তীহাবা উপাসনা 

মাধুধ্য ঘদয়দ্ধম কবিতে পাবেন না। তাহাৰ কাবণ এহ 

যে, যে সকল মন্ত্র উচ্চাবণ কবেন, তাহাব তাতপধ্য তাভাব" 

অবগত নহেন। তোতা পণধীব মত কতকগুলি কণ। 

আওগড়াইলে কি হইবে ? এহ জন্তই তে1 দেখা যায় ৫, 

বালকগণ উপনয়ন সংস্কাব হইবাব পৰ কিছুকাল সন্গ " 

আহ্িক করিয়া থাক, কিন্ত তাহাব কোন ফল দোখাল 

না পাইয়া! তাহা ত্যাগ কাব। এই যে নান! প্রকা? 

পূজা, ব্রত এব” কাধর্বটী সংস্কার হইরা থাকে, ঈহা৭ 

অন্তর্গত বে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হুয, তাহার তাৎপযয 

অনেকেই অবগত নহে । কোন গৃঁহত্থেব বাটীতে ছুর্গোৎস৭ 

হইল, কিগ্ত দেবীর উপাসনাধ তাহার বিশেষ কোন যোগ 

নাই। যেন ইহা পুনবাহিত মভাশয়েবই পুজা । গৃহ” 

কল্প করিধাই নিশ্চিন্ত, "গৃহস্তেব আত্মীয় স্বজন পৃজাণ 

দালানে আদিতেছে, দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম কবি 

খতেছে এবং তথায় বসিয়। গুজাব মন্ত্র শুনিতেছে, পুরো- 

হিত মহাশয় কত প্রকার অনুষ্ঠান করিতেছেন তা! 

দেখিতেছে, কিন্তু সে সমুদায়ের মন্ম কিছুই হৃদয়লম 

কবিতি পাবিতেছে না। এই মহা পৃজাব অন্তর্গত 
একটা প্রার্থনা আছে, তাহাতেই কেবল সকলকে যোগ 

দিতে দেখ যাস । এই প্রার্থনার্টা' করিরা দেবীকে পুষ্পা- 
শি দ্রিতে হয়। ইহা রহিক এবং পারত্রিক উভয় 
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বিধ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা। কিন্তু ইহাব তাতপধ্য থে 

নকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পাবে, এমন বোধ ভয়নাং 

পপ রপুকষদেখ শ্রাদ্ধ করা একটা উত্তম নিঘম। হহা তাহা 

পেরম্মবণ করি এবং তাহাদের প্র।ত কৃতজ্ঞত। ও ভাত 

প্রকাশ করবার একট প্রকৃষ্ট উপা?। [কস্ত এতছ্পপ্ক্গে 

নেসৰ্ল মঞ্ত্র উচ্চাখণ কথ! হ৭) তাহার তাতৎ্পঘ) বোথ- 

গদ্য না হওরাতে আছের প্রক্র্ত ডঞ্দশ্য [লঞ্চ হয় না। 

আধকাক বর্ণিব, [ববাহ উঠ পুক্ৰ সত্রীব [নকট 

এবং জী পুরুষের নিকট ফে সকঈ* প্রাতজ্ঞাব বন্ধ হব, 

তাহা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বলিয়া কেহ তাহাপপ মন 

বাঝতে পাবে না। এপ ভাবে আর কভকাপ চাঁলবে; 

ধম্ম গুচাধকদের যে এদিকে একেবারেই দৃষ্টি নাই। 

আমরা হিন্দুসমাজের সমক্ষে একটা, প্রস্তাব উত্থাপন 

কাবতোছ। আশা! কবি, সকলে তাহার প্রতি মনোযোগ 

অপণ কারতেন, এবং যদ্যপ পরামর্শপিদ্ধ বিবেচনা করেন, 

তাহ। কার্ষো পবিণত কৰিতে যূত্তবান হহবেন। আমাদে বল” 

শান্ত্র অগাধ। অতি অল্পলোকৈই ঈমগ্র পড়িতে পাবেন । 

বিশেষতঃ সমুদায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। অনেক ধন্ম, 

্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অন্থুবাদ কবা হইয়াছে বটে, কিন 
বে সকলই বা কে পড়িয়া! উঠে? বাহবা বিষয় কাধ্য 

হইতে অবুলব লইয়াছেন: তাহাবাই অর্থায়ন করিতে 

পারেন। কিন্তু যুৰা পুরুষদিগচক ধম্মভাবে অন্ুরপ্রিত 
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কিবা সর্ধপ্রথমে কর্তব্য। হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে 

হইলে, যুবকগণকে সংপণ দেখান উচিত। কিন্তু লেখা 

পড়ার বাস্তত! এবং পরীক্ষাৰপ বিভীষিকা তাহাদিগকে 

অস্থিব করিয়া তোন্প, এপকল গ্রন্থ অধাযন কারবার 

তাহাদেব সময় কোথায়? অবকাশ পাইলে, যদ্যপি কেহ 

কোন কোন ধন্ম গ্রহ পড়িতে যত্রবান হয়েন, কোন্ এস 

অন্ুমারে তিনি কার্য কাঁববেন, তাহা স্তির কবা তাহাৰ 

পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। বিফুপুবাণ পাঠ কৰিলে বোধ 

হব যে বিষণুই পরম দের্বতা, এবং হাহাবই উপাসনা কব 

উচিত। এইপ্ধপে শিবপুরাণ, কালিকা-পুবাঁণ প্রভৃতি বে 

বে পুরাণ পাঠ কব যায়, মেই সেই পুবাণ শিব, কালা 

প্রভৃতি পরম আবাধ্য বলিয়। বর্ণিত হইয়াছেন। আবাব 

ধন্মগ্রন্থ মকলের একস্থানে প্রতিমাপুজাব বিধি দেওয। 

১ইস্কাছে এবং অপব স্থানে তাহার নিন্দা কর! হইয়াছে । 

অবশ্য এ সরল বিষয়ে সামগ্রণ্য জাছে। কিন্তু মাধারণেব 

“পক্ষে তাহা হৃদয়গ্গম কর! কুঠিন। এই নিমিত্ত শাস্ত্র সকল 

হইতে সার সংগ্রহ কারা "তাহা অনুবাদ সহ প্রকাশ 
করা উচিত। শান্ত সংগ্রহ খানিকে তিন ভাগে বিভক্ত 

করা আবগ্তক। প্রথম ভাগে ঈথরের স্বরূপ ও তাহার 
পূজার পদ্ধতি বিবৃত্ত হইবে, দ্বিতীয় ভাগে শাস্ত্রীর উপদেশ 

নকল সংগৃহীত হইবে। এই তাগে, পিতামাতার প্রতি, 

স্রীপুত্রের প্রতি, আত্মীর 'শ্ব্নের প্রতি এবং আপামৰ 
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সাধারণের প্রাতি মনুষ্যেব কর্তব্য সকল সন্নিবেশিত হইবে 1৯ 

তৃতীয় ভাগে" অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশিত হইবে। এই, 

ভাগে, দশবিধ সংস্কাব, এবং ব্রত নিয়মাদির ব্যবস্থা সকল 

থাকিৰে। প্রথম ভাগে, সাকা ও নিরাকাব উভয়বিধ 

পুজার পদ্ধতি থাকা আঁবশ্যক। যাহার যেমন মনেব 

ভাব, ধাহার যেমন ধাবণা, তিনি সেই মতই পুজা কবি" 

বেন। মহাঁদেবের উক্তিতে প্রব্ঞশ পাইয়াছে ষে, কেবল 

তান্ত্রাক্ত পদ্ধতি অনুসারে চলিলে লোকেব কার্ধ।সিদ্ধি 

তষ্টবে। মহাদেব ইহাও বলিয়াছেন ২যে, ফলিকালে ভন্ 

শান্স-উক্ত পথ ৰাতিরেকে লোৌকেব গতি নাই (মহানির্ধ্াণ 

»ধ, দ্বিতীয় উল্লাস)। এই আদেশটি দ্বিজ এবং শৃদ্র 

স৭। [বই অবলম্বশী[ীণ। এখন গ্রেখা বাউক যে, কেবল মাপ্র 

তন্ব হ্টতে গ্রহণ ববিলে উল্লিখিত শীস্ত্র সংগ্রঙের প্রথম 

ও (দ্বতাষ ভাগ ওএকাশ করা যায় কি না? আমব] তৃতীষ 

ভাগেব উল্লেখ করিণাম না, কাবণ তাহা স্মৃতি শান্ত্র সকল 

হইতে সঙ্কলিত হওয়া উচিত। মহাদেব বর্লিয়াছেন যে 

আগম শাস্ত্রের মধ্যে মহান্টি্বাণ ততই শ্রেষ্ঠ। ,অতএব 
এই তন্ত্রে কি গ্রকার উপদেশ আছে, তাহা আমরা 

আলোচনা করিব । এই তন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসে এই স্তোত্রটা 
মছে:*- 

ও নমন্তে সতত সর্ব লোকাশয়াস় 

নমন্তে চিতে বিশ্ববপাত্কায়। 
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মাগাহদ্বৈততত্বায় মুক্তি প্রণাষ 

নমো ব্ন্ধণে বাঁপিনে লিও ণায়। ৫৯। 

ত্বমেকং শবণাং ত্বমেকং ববণ।ং 

ত্বকে" নগৎকাপণ বিশ্বন্ধ পম | 

মেক" জগৎকন্পাতৃপ্রতত্ত 
হনেকং পব" নিশ্চনলং নির্বিকল্পম | ৬০ | 

ভয়াগাং ভয়, ভীবণ ভীষণান।" 

গতিএপ্ার্িনা পাবন পাবনানান। 

মহ্োট্চ” পঙ্গানা” নিয 5 তম ক 

পবেব& পবণ বক্ষবত ববাণ মূ ৬০ 

প7নশ প্রত সর্ববপাবিন শন 

আনিদ্দেশ। সবলন্দিযা ম। সলা। 

*চিএাক্গা বপকাক্াজাতহ 

*'ছুঞ্রস্কাশীশ গাযংদ্পাযা১। 1১ । 

দক" ম্মহানত দব, জাম 

তেব জগইসাক্ষবপ" নন।ল?। 

সদেক” নিধান নিবাঁলম্বন এ 

ভবান্তোবিগোত" শবণাণ রঙামঃ। ৬১। 

"তুমি নিত্য, তুমি সর্দবলাকেব আশ্রযক়। তোমাকে 

নমস্কাব করি। তুমি জ্ঞানস্বরূপ, বিশ্বে আম্মা! স্বরূপ, 

অদ্বৈততত্ব, মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কাব। তুমি সবব- 
ব্যাপী, নগুণ বর, তোমাকে নমস্কাব। তুর্মি এক- 

যাত্র শরণ্য অর্থাৎ আশ্রয়, তুমি অদ্বিতীয় ববশীষ, তুমি 

একমাত্র জগতেব কারণ, তুদি বিশ্ব রূপ, একমাত্র ত্মি 
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চ 

জগতের ষ্টিক্্তা, পাঁলন কর্তী এবং অন্তে সংহাব কা) 

ষ্াম একমাত্র পবম পুরুষ, নিশ্চল ও নানাবিধ কল্পন। শৃন্* 

ভুমি ভয়মেব ভয়, তূমি ভয়ানকেব ভষানক, তুমি পাপীদিগে 

একমাত্র গতি এবং পাবনের পাঁণ্বন। তুমি উচ্চ পদাধিষ্টিত্ 
্রদ্ধা, বিষ, মভেশ্বব প্রত্থতির নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠ পদার্থ 

মকলেব শ্রেষ্ঠ ও রক্ষকদিগেব বঞ্চক। হে পবেশ হে পরতো, 

ভাম নব্বরূপ, আঁবনাণা, অনির্দেষ্টা এবং সব্দেত্দিন্নাগমা, 

কোন ইন্দ্রিঘেব গোচব নই। হে সত্যন্বরূপ, হে অচিস্তাঃ 

হে অন্গয, হে ব্যাপক, হে অব্যক্ততশ্ব, হে জগন্ভাসকাধীশ 

অথবা হে জগভ্ভাসক, হে অধীশ, তুমি আমাদিগকে অপাৰ 

হইতে বন্মা কব। লেই একমাত্র ব্রহ্ষকে আমব! স্মবণ 

কবি, সেই আদ্ধিতীষ ব্রশ্গকে আঁমবা জপ করি, সেই এক 

জগত সাক্ষীস্ববূপ ব্রহ্ষকে আমব। প্রণাম কবি। সেই তুমি 

সৎ একমাত্র জগতের নিধান “অর্থাৎ আশ্রয়ন্বরূপ, স্বয়ং 
নিবালম্ব অর্থাৎ আশ্রষশূন্য , সেই তুমি ঈর্বর,, তবসমুদ্রের 
পোতস্বৰপ । আমরা তোমাব,মাশ্রর গ্রহণ কবিলাম।” এ 

এই উল্লাসে লিখিত হইয়াছে যে, ত্রহ্গমন্ত্রই সকল 

মন্ত্রের সাব, এবং এই মন্ত্রের উপাদকগণের অন্ত সাধনেব 

প্রয়োজন নাই। ইহাতে আরো৷ লিখিত আছে যে, এই 

মন্ত্র গ্রহণে তিথি, নক্ষত্র, বাশি প্রত্থৃতি গণনার নিয়ম নাই, 

এবং এই, মন্ত্রে উপাসকর্ক দশবিধ সংস্কার করিতে হয় 

না। ব্ন্ষমন্ত্রটা এই ৫৪ সঙ ও" চি ও একং ও" 
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“ধ্থ৮। এই মন্ত্রেব উপাসনা সম্ধান্ধ এই প্রকার বাধ £-- 

উগাসককে প্রাতঃকালে, মধ্যাহনে এবং সায়ংকাল উপযুক্ত 

স্থলে বথোচিত আপনে উপবিষ্ট হইব! পরবরহ্ষের ধান 
এবং একশঙ আটবার গ্রায়ত্রী জপ কবিতে হইাৰ। 

গাষত্রীটা এই £_-পবযেশ্বরাষ বিল্মহে পরতত্বায় ধীমভি 

তরে! ব্রন্ধ প্রচোদযাৎ। পরবে ত্র্গার্পণম্তর” বলিষ! জপ 

সমর্পণ করত এই প্রকারবৈ প্রণাম কবিত্ে হইবে ও" 

নমন্তে পরমং ব্রহ্ম নমন্তে পবমাত্মনে। নিগুণণায় নমস্তভ্য' 

সদ্রপাষ নমোনিমঃ 1০৩। ৭৪। 
এই ব্রদ্ধমন্ত্রে সকণেরই অধিকাৰ আছে। যথা 

পাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ মৌরাগাণপতান্তথা। বিপ্রা 
বিশ্রেতবাশ্টৈব সর্বেইপার্রীধিকারিণঃ | ৩। ১৪২। অর্থাৎ 

-শাক্ত হউক, বা! শৈব হউক, বৈষ্ণব হউক, বা সোঁব 

হউক, অথব। গাণপত্য "হউক, বিপ্র হউক কিন্ব।! অন্ত 

কোন জাতীয় ছউক,সকলেই এই মন্ত্রে অধিকারী । স্ত্রীলোক 

পধ্যন্তও এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পাবে। যথা--পিতাপি 

দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভাতুন্' পতিঃক্সিয়মূ। মাতুলো! ভাগি- 

নেয়াংশ্চ নগ্তুন্ মাতামহোইপিচ। ৩। ১৪৭। অর্থাৎ পিতা 

প্রকে, ভাত ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাল ভাগিনেপ্কে 

এবং মাতামহু দৌহিত্রকে এই মন্ত্র প্রদান কবিতে পাবেন । 

বঙ্বামান্ত্রেব সাধকেব কোন অনুষ্ঠান বা আচাবের প্রয়োজন 

লাই। যথা_কং তক্ত বৈদিকাচাটস্তনরিট কর্কাপি তস্ত 



[৪৯ ] 

কিম্। ্রহ্গনিষ্টস্ত বিছুষঃ স্বেচ্ছাচারে! বিধি স্বৃতঃ ।৩ ৯৭।' 
অর্থাৎ ্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর বৈদিকাঁচাঁবেই ব! প্রয়োজন কিঃ 

তান্িক অনুষ্ঠানেই বা আবশ্যক কি? তাহার পক্ষে স্বেচ্ছা- 

চাবই বিধি-প্ীপে কথিত হুইয়াছে। ইহার অতি প্রায় এরূপ 

নহে যে; ব্রন্ষনিষ্ঠ ব্যক্তি অত্যাচাব কবিবেন। তাহার 

ভাব ও কর্তব্য সম্বন্ধে এই প্রকার বিবৃত হইয়াছে £-_ 

আশ্িন্ ধন্মে মহেশি ন্যাৎ সভাধনী িভেন্ডরিয়ঃ | 

পবোপক।বনিবতো| নিব্বিকীবঃ সদ।শযঃ ॥ ৩। ৯৯ | 

মাৎনযাহটনোহদভ্তী চ দয়াবান্ শুদ্ধক্খানসঃ। 

মাঠাগিতো, প্রীতিক।বী তায়াঃ সেবন তত্গবঃ ॥ ১০০। 

ব্রন্মশ্রোতা ব্রশামন্ত। ত্রন্মীষ্বেষণমানসঃ | 

যত'য়া দৃঢবুদ্ধঃ স্যাৎ সাক্ষ।শ বরক্ষেতি ভাবযন্॥ ১০১। 

ন মিথ)ভাষণ বৃষ্যার পবানিষ্টস্মিনম | 

পৰস্ীগন তবু ব্রামরী বিবজ্য়েখ॥ ১০৯, 

তত্যশিত বদেদেবী প্রাবস্ে সর্ধ্বকর্মণ।ম্। 

্রচ্ধাণণমস্ত 11ক।ং পানভোজনকশ্্রণো ॥ ১০৩ 

যেনে।পাঁফেন ম ঠাশ"ং লে কয়ত্র। প্রসিদ্ধ/তি। 

তদেব কাঁধ)” ব্র্ঞ্জে বদং খন্থ মলাতনন্॥ ১৯৪ 

অর্থাৎ হে মাহশ্বাথ! এই ধম্মের অনুষ্ঠনি করিতে 

হইলৈ, সত্যবাদী, জিতে, দ্রয়,পবোঁপ কার-পরাস্ণ, নির্ববিকার- 

চিত্ত ও'সদাশয় হওয? আবশ্যক। যিনি ইহার অনুষ্ঠান কবি- 

বেন তিনি,মাৎসর্ধ্য-বিহীনসদস্ত-রহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধ-চেতা, 

মাতাপিতার [য় কাধ্য াধনে ও তাহাদের সেবায় তৎপর 
৫ 
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হইবেন। তিনি ত্্ষ-বিষয়ক বাক্য শ্রবণ ও চিন্তা করি- 
বেন এবং ব্রহ্ষতত্বের জিজ্রান্ত হইবেন। তিনি সংঘত-চিত্ত ও 

দৃ্বুদ্ধি হইবেন এবং ব্রম্থের বিদ্যমানতা তাবন! করিবেন। 
্রক্ষনিষ্ঠ ব্যক্তি কখন মিথ্যা কথা কহিবেন না, পরের অনিষ্ট 

চিন্তা করিবেন না এবং পরক্ত্ীগমন করিবেন না। হে 

দেবি! তিনি সকল কর্মের আরত্তে “তৎমৎ* উচ্চারণ 

করিবেন এবং পাঁন"ভোঁজনার্দি করিবার সময়ে ক্্রহ্ধার্পণ 

মস্ত” বলিবেন। যে উপায়ের দ্বারা মনুযাগণের উত্তমরূপে 

লোকধাত্র! নির্বাহ হট ব্রহ্ষজ্ঞ ব্যক্তির ভাহাই কর! উচিত। 

ইহাই সনাতন ধর্মম। 
ঈশ্বরের নিরাকার ভাব, ধারণা করা মকলের পক্ষে নস্তর 

নহে বলিয়। এই অস্ত্রে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা করা হই- 
যাছে। ইহার ত্রয়োদশ উল্লাসে, পার্বতী যহাদেবকে 
দিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,খুল প্রকৃতি ক্ষ হইতেও কুষ্ষ, 

অতএব আপনি যে মহাকালীর পুজার ব্যবস্থা! করিতেছেন, 

“তাহা কি প্রকারে সমাধ।, হইতে পারে? ঘটপদাদিরই 

রূপ আছে, কিন্ত মহাঁকলীর রূপ থাকা কি প্রকারে সম্ভব? 

ইহার প্রতুাত্বরে মহাদেব বলিতেছেন »__ 

উপাসকানাং বাধ্যায় পুরৈব কথিত: প্রিয়ে। 

গুণক্রিযানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকলিতম্ ॥ ১৬। ১। 

সবেতপীতাঁদিকো বর্ণো যথা কৃষে বিলীরতে | 
প্রবিশস্তি তথা কাল্যা; সর্বাডৃভানি শৈলজে | ৫ 
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অতন্তর্সা! কালশক্তে নিপু য়! নিরাকৃতেঃ। 

হিতায় প্রাপ্তযোগানাং বর্ণ: কৃ্ণো নিরূপিতঃ ৷ * 

' নিত্যায়াং কালরপায়া অব্যযারাঃ শিবাত্বনঃ | 

অমৃতত্বাললাটেহস্যাঃ শশিচিহ্তং নিরূপিতম্ ॥ | 

শশিশ্ধ্যা্িভিরিতোরখিলং 'কালিকং জগৎ । 

সম্পশ্যতি যতস্তশ্াৎ কল্িচং নয়নপ্রষম্ | ৮। 

গ্রসনাৎ সর্বদত্বানাং কালরপেণ চর্বণাৎ । 

তঙ্রক্তসত্যো দেবেশি বাসোরর্পেপ ভাজিতম্ ॥ ৯ । 
সমযে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে। 

প্রেরণং স্থ স্ব কাধোযু বরশ্চাভযমীরিতম্ ॥ ১০৯ 

র'জাজনিতবিশ্বানি ঝিষ্টভা পরিতিষ্ঠতি ৷ 

অতো হি কথিত" ভদ্রে বক্তপন্মামনস্থিতা ॥ ১১। 

ত্রীড-৪ ক।লিকং কালং পীন্র মোহমধীং হুরাঁন্। 

পশ্যন্তি চিন্ময়ী দেবী সর্বসাক্ষিত্ববূপিণী ॥ ১২। 

এবং গুধানুসাবেণ রূপাণি বিবিধানি চ। 

কল্পসিতানি হিতার্থায ভক্তানাম্িমেধসাম্ ॥১৩। 

অর্থাৎ হে শ্রিয়ে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, উপাঠ 

সকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও (ক্রয়! অনুলারে* দেবীর 

রূপ কল্পনা কব! হইয়াছে। হে শৈলজে! যেমন শ্বেত, 

পীষ্ঠ প্রভৃতি বর্ণ কষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেই প্রকার সর্ব- 

ভুতই ধ্ালীতে প্রবেশ করিয়া থাকে , এই নিমিতই সেই 
নিগুণা নিরাকার যোগীজনের হিতকারিনী কালশক্তির 

বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিকপিত হইয়ুছে। নিত্যা, কালরূপা, 
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অবায়া ও কল্যাধস্ববূপা। কালীব ললাটে চন্্রমার চিহ্ন অমু্ত 
'্রধুক্ত কল্পিত হইয়াছে। তাহার তিনটি নয়ন কল্পিত হই 

বার কারণ এই যে, নিত্য স্বরূপ চ্ত, সুর্ধ্য ও অগ্ি দ্বাৰা 

মানত নিখিল জগৎ ক্রন সন্দর্ণন কবেন। প্রাণী 

সকলকে গ্রাস করেন ও কাল দত্ত দ্বারা চর্ধপ কবেন বলিয়া, 

সব্ধ গ্রাণীব রুধিব দেবীব বক্তবদন বপে বর্ণিত ভইযাছ 

হে শিবে। জয়ে ধময়ে জীবগশকে বিপদ হইতে বক্ষা 

এবং তাহাদিগকে নিজ নিঙ্গ কার্ধ্যে প্রেবগ করা উ্াহাব বন 

ও অভয় বপে কধিত*হইয়াছে। হে ভাদ্র বাজোগুণ 

জনিত বিশ্বে অধিগ্ঠান কবিতিছেন বলিয়া, ঠিনি বক্পন্ধা 

সনস্থিত।। দেই জ্ঞানম্বৰপা, সকলেব দাঃকত্বন।প 

নহাদেবী, মোহমরী ধা পান কবত, ক্রাডাকাণী কাশ 

নম্তুত জগংকে দেখিতেছেন । অন্নবুদ্ধি বাক্তিগণেব হিতের 

জন্য, উপবোক্ত গুণান্নসাবে সেই দেবীব বহুবিধ কপ কল্পিত 

হইযাছে। , 

* এখন দেখা যাউক, তন্বশাস্ত্রে। মন্যোেৰ আপামর 

সাধারণের প্রতি কর্তব্য সন্বপ্ধে কি প্রকার উপদেশ সান্ন 

বেশিত আছে। মহানির্বাণ তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে মহাদেব 

পাব্বতীকে এতৎ সম্বন্ধে যাহ! বলিষাছেন, তাহ! হে 

কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত কবিলামঃ-_ 

্্মনিঠোগহস্থঃ সাত বন্ধ জ্ার্নপবায়ণঃ 

যদ কর্ প্রকুর্বীত তৃদ্ধদ্ধণি সমপন্বেং। ২৩ 
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ন নিশা [ভাবণ" বুষ)ৎ ন চ শাঠাণ সমাচিলে। 

দেব হাতিশিপৃীছ গৃহস্ত। শিবতো। ভবেৎ ॥ ২৪ 

মাতবং পিতবক্ষেব সাক্ষাৎ প্রতাক্ষদেবতাম্। 

মত্বা গুগী নি'ষবেত সদ। সরুপ্রমত্র ত ॥ ২৫ 

অর্থা২, গৃহগ্ ব্রক্ষনিষ্ঠ ও ব্রন্গজ্ঞানপবাবণ হইবেন। দে 

যে ষে কম্ম কবিব, সমুদানই ব্রঙ্গে সমর্পণ কবিনে। গুহী 

ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিবে না,ঞ্শঠত্ী কবিবে না, এবং 

দেবতা ও অতিথি পুঙ্ায় ত২পব থাকিবে। সে মাতা! 

পিহাকে সাক্ষাৎ প্রহ্যক্ষ দেবতার সায় জ্ঞান কবত, প্র £2 

সহকাবে, সর্ধদা তাহাদিগেব দেবা কবিবি। 
গুভস্কো গাণাণ্দ্দাঝান বিদ।ামভ্যামযেৎ ইতান । 

পাষস্য* শ্বুজশান বয় নেব টম, সনাতনণ 

থনেন বাসস! প্রেষ় শ্রদ্ধঘানু তভাষাণ | 

সতত হোষণ্যদ্দীবান নপ্রিয,কটিদা" ডু হই 

অজ্ঞাভপ হম্যাবামজ্ঞা ইপতিসবনমি | 

“নাদ্বাঃয়েও পিত। ব।লানজ্ঞ। তন্মশাসনাম্॥ ০০৪ 

অর্থাৎ গৃহস্থ দাবাণক বন্না, কবিবে, পুদ্রগণকে বিদ'* 

'শক্ষ। দিবে-এবং আম্ীয় *বঙ্ছুণপকে পোষণ কঁ(ব ব- 

হাহ সনাচন ধন্ম। সেধন, বন প্রেম, এদ্ধা ৪ সুমধুর 

বাকা দ্বাবা তাহার জ্ত্রীকে সদ্বদা সহ কাবাব, কখন 

ভাহাব*অপ্রি মাচবণু কবিবে না। খেবাশা পতিময্যাপ! 

জানে না,পহিসবা কৰি পাবে না, এবং ধন্মপাপ-ন 

অনভিজ্ঞ, পিত| তাহার বিবাহ দিবেন ন'। 



[৫8] 

চতুববর্ষাবধি সু তীন্ লাল্াঘৎ পাঁলয়েৎ পিতা ০ 

ভতঃ ষোডশপযাস্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষযেৎ ॥ ৪৫ 

বিংশত্যবাধিকান্ গুআন্ প্রেবধেদ শৃহকর্মহ | 

ততস্তা"স্লাভগবন মন্বা ঘেহং পদর্শয়েং। ৪৬ 

কন্যাপ্যেবং পাঁলনীধ শিক্ষ ণীয়াতিযত্ুতঃ | 

দেযা ববাষ বিদ্ুষে ধনবত্ুসথন্থিতা ॥ ৪৭ 

এস ক্রমেণ জাতৃণ্ স্বহত্রাতৃহথ ভান'প | 

জ্াতীদ্ মিত্রাণি ভৃত)'শ্চ পাঁলয়েন্োষয়েদগী ॥ *৮ 

ভতঃ শ্ধর্মনিরতানেকগ্রামনিব'সিন" | 

অভ্যাগতাহুদানীরমান্ গৃহস্থ পপালায়েং॥ ৪, 

অর্থাৎ পিতা চাবি বব পযাপ্ত পুত্র ণালন পাশ* 

করিবে । ছদনস্তব যো'ল বংসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও দকলপু 

শিক্ষা করাইবে। ইগাব পব, পুত্জ বিংশতি বংনবেও 

অধিক হইলে তাহাকে গৃহ্ন্মে নিয়োজিত কবিবে। পণে 
তাহাকে আগ্মতুল্য বোধ কবিধা শ্েহ প্রদর্শন করিবে । 

*. কন্যাকেও 'এই প্রকারে পালন করিছে হইবে এব" 

অতি যঞ়ের সহিত শির্ষ' দিখে। পৰে তাহাকে ধনবণ্ 

সমন্বিত! করিয়া ভ্ঞানবান্ পাত্রাক সমর্পণ করিবে । গৃহী 

ব্যতি, এই প্রুকাৰে ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃপ্ুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র 

গু ভত্যগণকে পালন কবিবে, এবং তাহাদিগকে পরিতুট 

জাবার। তদনন্তব গৃচন্ত স্বর্বা় নব একগ্রামবাদী এর 

স্বভ্যাগত  উদ্দানীনাদগকে প্রতিপালন করিবে। 



[৫৫ ] 

সক ব্রত' যদ দয়। দীনেু সর্বগা । 

কামক্রোধো বশে যস্য তেন লোকত্রর" জিত্তম্ ॥ ৬ 

বিবক্তঃ পবদানেষু নিষ্পৃহঃ পববন্থযু । 

দণ্চমা্চমযাহীনে! যাক্তেন বে কত্রয়ং চিতন. 1 ৬৬ 

অর্থাৎ সতা যাহার ব্রত, যাহাব সর্বদা দীনের প্র ঠি 

দঘা আছে, এবং কাম ও ক্রোধ যাহাৰ বশাভত, সেই বাকি 

কক ত্রিছববন জিত হইয়াছে । ৫ বাক্তি পবস্তীতে বিবন্ত, 

পববস্ততে যাহাব অভিলাষ নাই, এবং যে জন দম্ভ ও 

মাংসর্ধ্য বিহীন, তাহ! কর্তৃক ত্রিভুবল, জিত হইয়াছে। & 

ঈশ্ববেব স্ববূপ ও তাহাব পুজাব পদ্ধতি এবং ষন্মযোব 
কর্তব্য সন্ধে বে কাঘকটা উপদেশ উদ্ধৃত কবিলাম, তাহ! 
পাঠ কৰিলে বোধ হয সকলেব* উপলব্ধি হইবে যে, প্রস্তা' 

বিত শাস্ব সংগ্রহেব প্রথম ও দ্বিতীষ ভাগ তন্ব শাস্ত্র হঈতে 

সন্কলন কৰা ঘাইতে পাবে। এই মংগ্রহেব ততীধ ভাগ সঙ্ক- 

লনে বিশেষ বিতবচনাব আবশ্তক। সহবাস দম্মতির আইন 

লইয়া যে আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, তাহা! হইতে .আমব্যু 

এই [সদ্ধান্তে উপনীত হই বে+ শাস্বটম বিধি সম্বন্ধে 'সধ্যাপক 

মহাঁশয়দের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। অতএব দকল 

সঙ্গেহ নিরাকরণ করিয়া এরূপ বাবস্থা সকল সংগ্রহ করা 
আবশুক যাহা হিন্মলীর অনুমোদনীয হইতে পাবে। 
এ ্রকাব, হইলে আর্ীদের-বাজপুরুষগণও বুঝিতে পাবিবেন' 

ষে, এই শাস্রসংগ্রহ আমাদেক প্রক্কৃত ব্যবস্থা শান্ত, এবং 



৫৬ 
রে শি 

ঠাহাবাও ইহা বিকদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম,ইবেন না, 

'জামাদের শাস্ত্রে পাপের প্রায়শ্চিন্ত এবং অত্যাচারীব শাদন 

সম্বন্ধে অনেক বাবশ্। আছে। তাঁচার যব্যে কতক গুলি 

স্ফ্মান সমষেব উপযোগা নহে ১ হাব অন্তর্গত কাসকটা 

বছিত হইবাছে, এবং আঁবো যে গুলি যুক্তিসঙ্গত বলিস 

লোধ তন না, দে সকল পধিতা'গ কৰা উচিত। প্রারশ্চি 

দ্রেব জন্য কঠোব শান বাঞ্ছনীয নহে। মন্লসংহিভার একা 

দশ অধ্যায় পাপব প্রত প্রাধশ্চিন শশ্বন্ে এই প্রকার 

বর্ণনা কবা হ্টযাছ।* 

য+1 যথা লাখাদপলুণ ্ বুদান্ুভাষাতি । 

তিথা চথা *টেবাহিনন্তনাএন্মেণ মুচাতে ॥ ২০ 

মথা যথ! মপন্্রনা দৃপ্ত বশ্ম গতি! 

হথা » 1 শবীবা তৎ হনাবণশ্মণ মুত? ২৪৭ 

নুঙ্কা গাপণতি দন্দপা শশ্ব।ং পাপাৎ প্রমুঙগান্ে | 

নেবং কুয়া" পুলবিতি নিপুক্।। পৃযাত ভু সঃ ২০ 

অর্গাৎ অপন্ম করিয়া থে বাক্তি তাভা লোক মমার্ 

প্রকাশ কশিতে সক্ষম ভ্চ সপণ্যমন ত্বন হইতে অক হয 

সে ব্যক্তিও বে কপ পাপ হইতে মন্ড হটঘা থক । আব 

বে পরিমাণে পাপ কারবা ছন্দ মন্দ কার্াক শিন্দা কবিতে 

থাকে,সে পবিমাণে সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইব! থাকে। 

পাপ কবিয়! সন্তাপ উপস্থিত হইবে সেই পাঁপ হইতে যুক্ত 

হওর|যায়। আব, পুনবান্ধ এরূপ কৰিব না, এই বলিয় 



কার্য রা নিবৃভ হঙগাল পে ব্যাক বত পাপ হইত 

৬ নি 
নী 

রর গ্রাকাণ উদ্াব ভাব অবনন্বন কব পাবস্তা শাঙ্ু 

পণদূন ববিলে, ভাভা বন্ববন্তিসন্ম 5 হইবে, সমন্দহ নাই 

ফা কথ! এই যে, বিজ্ঞমবাঁব সমকক্ষ যেব্যক্তি নিও 

পাঁপ স্বীকাব করিবে এবং পনবাঘ ভাতা কবিবে না, এই 

পপ প্রতিক্তা করিবে, সে ব্যক্তিক ক্ষনা করা সমাজৰ 

কতবা। ইহ" 'অক্পক্ষা ভদ্রলোকের পক্ষে কঠিন শাসন 

আব কি হইতে পারে + তবে 'ধাহাবা, অভিখন কদাঁচাণাএ 

উষ্লিখিত প্রতিজ্ঞা করিনা যাঞাবা মন্দকাদা তই-ত নিবৃণ্ত 

হয না, তাহাদিগকে প্রথমে অল্প সমযেব জন্য সমাজচাত 

কধা কন্ভব্য, এবং ভাহাতেও কান কল না দাশলে এ/ক-- 

বাণ সনাজ হইতে বাঁহিন কবিণা দেওঘ1 উচিত । 

মামা এই প্রস্তাবটা ভিন্দুমগ্ডলান সঙক্ষে ধাবণ কবি- 

লাম। আশা কাব বে, বাঙ্গল। দে'শব ধন্মণন্ডা সকল প্রস্ত।- 

[বত বধ । লইবা আলোচনা কিপেন, এলং বুর্দপি ইহা 

কার্যে পানণত কথা পরামশল্পিদ্ধ ঢরবেচেনা কবেন্, তাহ 

ভইনে কৰেক জন বিজ্ঞ বাপ্তকে নিদাচিত কিক, ভহা- 

দেক উপব শাস্ত্নং গ্রহেন ভার অপএ করিবেন । 










